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  :مقدمة

لم يعد األمر خفيا على الدارسين والمتتبعين للشأن التربوي في البالد أن تدريس النحو   

تحول بينه وبين الغاية  أداءالعربي في العصر الراهن يعاني مصاعب جمة وعقبات ك

التي وضع ألجلها، وهي حفظ ألسنة المتكلمين من اللحن ومساعدتهم على التحدث 

  .والكتابة بلغة عربية سليمة خالية من األخطاء اللغوية

ومع  -قديما وحديثا–لم يقصر علماؤنا األفاضل في االهتمام باللغة العربية وعلومها     

كثرة المسائل النحوية وتشعبها، والشكوى من   تمثلة فيفالمشكلة ما تزال قائمة مذلك 

وهذه المشكلة ليست وليدة العصر الحديث، وٕانما هي قديمة شعر صعوبة النحوي العربي، 

أما النحو فال تشغل قلب الصبي : (بها األوائل من علمائنا، حتى قال الجاحظ في ذلك

وما زاد على ذلك فهو مشغلة ... منه إال بقدر ما يؤديه إلى السالمة من فاحش اللحن 

 )وعويص النحو ال يجري في المعامالت وال يضطر إليه شيء... عما هو أولى به 

نلمس من قول الجاحظ أن الصبي ال يحتاج إلى هذا الكم الهائل من المعارف     

النحوية الضخمة إذا أراد أن يجعل النحو وسيلة ال غاية، وٕانما يحتاج إلى قواعد نحوية 

 .األساليب العربية الفصيحةطريق ورية وهامة ليقيم لسانه وليلتمس ضر 

إذا كان هذا هو شأن علماء النحو القدامى بالرغم من قربهم من عصور الفصاحة،     

وقد ابتعدنا عن عصور الفصاحة بقرون عديدة،  ،فما موقعنا نحن من هذه المعضلة

 .لمتكلمينوانتشرت رطانة اللغات األجنبية مؤثرة في ألسنة ا

لقد بذل كثير من المحدثين جهودهم الطيبة لتحسين تدريس النحو العربي وتيسيره كما     

وغيرهما من  وفعل شوقي ضيف في تيسيراته النحوية، وٕابراهيم مصطفى في إحيائه للنح

الغيورين على لغة العرب، إال أن المشكلة صارت أعسر أن يحلها نحوي واحد أو 

، إذا لم يغير العرب طرق تدريسهم للغة العربية بجعل النحو وسيلة مجموعة من النحويين

م اعوجاج األساليب، ال غاية، فال فائدة مرجوة من تدريس نحو ال يصلح األلسنة وال يقوّ 

  .وال يجعل العربية طيعة سهلة سلسة على ألسنة المتحدثين بها

قا تجعل النحو العربي سهال إن هذا الهدف ال يمكننا الوصول إليه إال إذا أوجدنا طر     

ممتعا قريبا من قلوب الطالب، وهذا ما أردت ابتغاءه في هذه المحاضرات الجامعية التي 



  ب
 

، وهي محاضرات كنت ألقيتها على طلبة السنة )محاضرات في علم النحو( ــــعنونتها ب

  )جيجل(بجامعة محمد الصديق بن يحيى ) ليسانس(الثانية الجامعية 

  .واهللا من وراء القصد. اهللا وحده، وٕان أخطأت فمن نفسي ومن الشيطانفإن أصبت فمن 
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 :في الجملة اإلسناد

  :معنى اإلسناد
زهير : ((لى شيء آخر كالحكم على زهير باالجتهاد في قولكعاإلسناد هو الحكم بشيء     

يسمى مسندا إليه، فالمسند ماحكمت به  ه، والمحكوم به يسمى مسندا، والمحكوم علي))مجتهد
  . والناتج عن العملية اإلسنادية يسمى جملة، 1على شيء والمسند إليه ما حكمت عليه بشيء

  :اإلسناد في الجملة العربية
تتألف الجملة في اللغة العربية من ركنيين أساسيين هما المسند والمسند إليه، وهما عمدتا     

، وبذلك نكون في اللغة 2ال يمكن أن تتألف الجملة من غير مسند ومسند إليهف ،الكالم
جملة فعلية تتكون من مسند يكون فعال : الجمل من حيث اإلسنادالغربية إزاء نوعين من 

≅Ÿ: ((بمسند إليه يكون فاعال أو نائبه، كما في قوله تعالى امتبوع ÏF è% Ü=≈ptõ¾r& ÏŠρß‰÷{W{ $# ((3 

  .ما زاد عن ذلك فهو فضلةو . وجملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر
  :الجملة والكالم

هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى األخرى  الكالم: جاء في شرح ابن يعيش    
وذلك ال يتأتى إال في اسمين كقولك زيد أخوك وبشر صاحبك، أو في فعل واسم نحو قولك 

  4ضرب زيد وانطلق بكر ويسمى جملة
من خالل تعريف ابن يعيش نالحظ أنه ال يفرق بين مصطلح الجملة والكالم، فكل     

لفظين أسند أحدهما إلى اآلخر يسمى الناتج جملة كما يسمى كالما، إال إننا نجد من 
النحويين القدامى من فرق بين الجملة والكالم، فكل تركيب إسنادي يسمى جملة وٕان لم يفد، 

هب إليه الشريف الجرجاني في تعريفاته حين ذ، وهذا ما فادة التامةاإلأما الكالم فيشترط فيه 
إنها مركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى األخرى سواء أفاد : ((تحدث عن الجملة في قوله
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فإنه جملة ال تفيد إال بعد مجيء جوابه، '' إن تكرمني''أو لم تفد كقولك '' زيد قائم''كقولك 
 1))فتكون أعم من الكالم مطلقا
  اإلسناد في الجملة االسمية

اإلسناد في الجملة االسمية حاصل بين المبتدأ والخبر، فالمبتدأ مسند إليه والخبر مسند،     
محمد مجتهد، نكون قد أسندنا االجتهاد إلى محمد، وال يتصور جملة اسمية من : فإذا قلنا

  .بدليل يغني عن ذكر أحدهماغير مبتدإ وخبر ألنهما عمدتا الجملة االسمية، فال يحذفان إال 
 زيد، فإذا ذكرته فإنما تذكره للسامع ليتوقع ما تخبره عنه، فإذا قلت: فاالبتداء نحو قولك((

 2))صح معنى الكالم وكانت الفائدة منطلق أو ما أشبهه
  

  :المبتدأ والخبر -1
عليه بأمر  المبتدأ اسم مرفوع في أول جملته مجرد من العوامل اللفظية األصلية، محكوم    

وقد يكون وصفا مستغنيا بمرفوعه في اإلفادة وٕاتمام الجملة، أما الخبر فهو اللفظ الذي يكمل 
وبعبارة  ،3الجملة مع المبتدإ ويتمم معناها األساسي، بشرط أن يكون المبتدأ غير وصف

أخرى فالمبتدأ في الجملة االسمية هو االسم المرفوع المتحدث عنه، والخبر هو المتحدث به 
المبتدأ هو االسم المجرد عن العوامل اللفظية : ((وقد عرف ابن هشام المبتدإ بقوله

أما الخبر . ، أما حكمه اإلعرابي فيأتي مرفوعا أو في محل رفع إذا كان مبنيا4))لإلسناد
  5:عنه صاحب األجرومية في منظومته فيقول

  والخبر اسم ذو ارتفاع أسندا    مطابقا في لفظه للمبتدا                 
ن العوامل اللفظية عهو االسم المرفوع المجرد  ريف ندرك بأن المبتدأاالتع همن خالل هذ    

ومسندا إلى  يكون مسندا إليه، نتحدث عنه بالخبر الذي يتمم معنى الجملة ويكون مرفوعا
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في أصله ال يكون وصفا، والمقصود بالوصف والمبتدأ  1.المبتدإ مطابقا في اللفظ للمبتدإ
المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، وهذا الوصف حين يقع مبتدأ فهو 
يحتاج إلى اسم مرفوع بعده يعرب فاعال بعد اسم الفاعل ونائبا عن الفاعل بعد اسم المفعول، 

يكون هذا االسم المرفوع سادا مسد الخبر بشرط أن يكون الوصف مسبوقا بنفي أو استفهام، و 
  :وٕاليك بيانه بالتفصيل

مبتدأ ) ناجح(ما ناجح المهمل، فلك في إعرابها وجهان، إما أن تجعل الوصف  -1
مبتدأ ) المهمل(فاعال سد مسد الخبر، وأم أن تعرب الوصف خبرا مقدما وكلمة ) المهمل(و
والذي جعل لهذه الجملة وجهين من اإلعراب هو تطابق الوصف مع مرفوعه من حيث .ؤخرام

  .اإلفراد
في هذا المثال تطابق الوصف مع االسم المرفوع من حيث التثنية : ما ناجحان المهمالن -2

  .فهنا ال يجوز إعراب الوصف مبتدأ وٕانما يعرب خبرا مقدما واالسم المرفوع مبتدأ مؤخرا
  فناجحون خبر مقدم، والمهملون مبتدأ مؤخر: ناجحون المهملونما  -3

والذي جعلنا نعرب الوصف مبتدأ واالسم المرفوع فاعال سد مسد الخبر هو أن الوصف مع 
  .مرفوعه يعامل معاملة الفعل مع فاعله، فال يثنى وال يجمع

الوصف مبتدأ واالسم ما ناجح المهمالن، و ما ناجح المهملون، فال بد أن يكون : أما إذا قلنا
المرفوع فاعال سد مسد الخبر، والذي أوجب هذا اإلعراب هو أن الكلمتين غي متطابقتين، 

ما (فال يمكن إعراب الوصف خبرا مقدما واالسم المرفوع مبتدأ مؤخرا، وٕاال كانت الجملة 
  2حيث ال يكون المبتدأ مثنى أو جمعا والخبر مفردا) المهمالن ناجح

 :دأ والخبرأنواع المبت -2
  :أنواع المبتدأ -أ

  :يأتي المبتدأ اسما بأنواعه كما يلي
  زيد مجتهد: اسما صريحا

  الزيدان ناجحما : وصفا
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  أنا طالب: منفصال ضميرا
  هذا مجاهد: اسم إشارة

  من انتصر في الحرب؟: اسم استفهام
  من يعمل مثقال ذرة خيرا يره: اسم شرط

  خير لكمأن تصوموا و: مصدرا مؤوال
مثل  الصيف ضيعت اللبن تحية المسلمين، السالم عليكم: متحدث عنها جملة، أو كلمة
مى النوع األخير باإلسناد اللفظي، والذي يقابل اإلسناد ويس حرف جر، فيعربي قديم، 

  .المعنوي
  مفرد وجملة: الخبر قسمان :أنواع الخبر - ب

الهقار : ويقصد به أن الخبر يكون كلمة واحدة، ويكون جامدا ومشتقا، نحو :أ الخبر المفرد
جبل، زيد مجتهد، فكلمة الهقار خبر مفرد جامد وهو خال من الضمير المستتر، أما كلمة 

، وفيه ضمير مستتر يعرب فاعال، فالخبر المشتق يرفع )اسم فاعل(مجتهد فهي خبر مشتق 
) هو(ظاهرا، والتقدير زيد مجتهد  او ضميرا بارزا أو اسمفي الغالب ضميرا مستترا وجوبا، أ

زيد مجتهد أخوه على عكس الخبر الجامد الذي ال يمكنه أن يرفع : ألنك تستطيع أن تقول
القهوة علقم طعمها، فكلمة علقم خبر جامد إال أنه يمكن : فاعال، إال إذا ُأّول بمشتق كقولك

  .المشتقة)) مر((أن يؤول بكلمة 
  :الجملة بنوعيها الخبر - ب
  يلعبزيد : الفعلية -1
  أخالقه عاليةزيد : االسمية -2

  الكتاٌب اقرْأهُ : ويجوز في الجملة الواقعة خبرا أن تكون إنشائية، نحو
èπ((: وكقوله تعالى tãÍ‘$ s)ø9 $# ∩⊇∪ $ tΒ èπ tãÍ‘$s)ø9 ، فالقارعة مبتدأ وخبرها جملة إنشائية 1))∪⊅∩ #$

وهي مكونة من ما االستفهامية في محل رفع خبر مقدم، )) ما القارعة: ((استفهامية
  .في محل رفع مبتدأ مؤخر)) القارعة((و
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محمد : أما الجملة اإلنشائية الندائية فال تصح أن تكون خبرا عن مبتدإ لذلك ال يجوز القول
  .يا هذا

  :كما أن هناك أنواعا من المتدإ ال بد أن يكون خبرها جملة، وهي   
≅ö :((ه تعالىكقول ضمير الشأن è% uθ èδ ª! $# î‰ym r& ∩⊇∪((1  

  يعمل يفلح من: أسماء الشرط الواقعة مبتدأ
  نعم القائد خالد: المخصوص بالمدح أو الذم

  العرَب نكرم الضيفنحن  :المبتدأ في أسلوب االختصاص، نحو
  من مريض شفاه اهللا كأّينكلمة كأين الخبرية إذا وقعت مبتدأ، نحو 

  :حين يكون الخبر جملةرابط الخبر بالمبتدأ 
  2:يقع الخبر جملة مرتبطة بالمبتدإ برابط من روابط أربعة    

، فالضمير المتصل بكلمة أبوه هو ))زيد أبوه قائم: ((وهو األصل في الربط، كقولك: أحدها
  ))زيد((لمبتدإ لوالتي تعرب خبرا )) أبوه قائم((الرابط الذي ربط الجملة االسمية 

_ûÍ: ((قوله تعالىاإلشارة، ك: الثاني t6≈ tƒ tΠ yŠ# u ô‰s% $uΖø9 t“Ρr& ö/ ä3ø‹n=tæ $U™$ t7 Ï9 “Í‘≡ uθ ãƒ öΝä3Ï?≡ u öθ y™ $W±„ Í‘uρ ( 
ρu9Ï7t$¨â #$9G−)øθu“3 Œs≡9Ï7y zy�ö�× 4 Œs≡9Ï�š ΒÏô u#ƒt≈MÏ #$!« 9sèy=¯γßΟó ƒt‹¤.©�ãρβt ∪∉⊄∩((3 فالرابط في هذه ،

والتي تعرب خبرا بالمبتدإ )) ذلك خير((االسمية اآلية هو اسم اإلشارة وقد ربط الجملة 
  ))لباس((

èπ: ((إعادة المبتدإ بلفظه، كقوله تعالى: الثالث ©%!$ ptø: $# ∩⊇∪ $ tΒ èπ ©%!$ptø: ، فالحاقة مبتدأ أول، 4))∪⊅∩ #$

ما ((وما استفهامية في محل رفع خبر مقدم للمتدإ الثاني، والحاقة مبتدأ ثان، والجملة 
  .رفع خبر المبتدإ األول، والرابط هو إعادة المبتدإ بلفظهفي محل )) الحاقة
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خبر، )) نعم الرجل((، فزيد مبتدأ والجملة الفعلية ))زيد نعم الرجل((العموم، نحو : الرابع
في الرجل للعموم، وزيد فرد من أفراده، فدخل في )) ال((والرابط بينهما العموم، وذلك ألن 

  .العموم، فحصل الربط
لم تكن الجملة نفس المبتدأ في المعنى فإن كانت كذلك لم تحتج إلى رابط يربطها هذا كله إذا 

!ö≅è% uθèδ ª: ((بالمبتدإ كقوله تعالى $# î‰ym r& ∩⊇∪(( ،وفهو مبتدأ ،)مبتدأ وخبر، والجملة  )اهللا أحد

، وهي مرتبطة به، ألنها نفسه في ))هو((المكونة من مبتدإ وخبر في محل رفع خبر المبتدأ 
  .بمعنى الشأن)) هو((المعنى، ألن 

  :تعدد الخبر لمبتدإ واحد
uθ: ((يجوز أن يتعدد الخبر لمبتدإ واحد كقوله تعالى      èδ uρ â‘θ à�tó ø9 $# ßŠρßŠ uθ ø9 $# ∩⊇⊆∪ ρèŒ Ä ö̧�yè ø9 $# 

ß‰ŠÉf pR ùQ $# ∩⊇∈∪ ×Α$ ¨èsù $ yϑÏj9 ß‰ƒ Ì� ãƒ ∩⊇∉∪((1 فكل من الودود، وذو العرش، والمجيد، وفعال أخبار ،

  2))هو((لمبتدإ واحد 
  :حكم المبتدأ من حيث التعريف والتنكير

الحكم األصلي للمبتدأ أن يكون معرفة ال نكرة ألن النكرة مجهولة والحكم على النكرة ال     
فالمبتدأ ال يكون إال معرفة أو ما قارب المعرفة من النكرات، أال ترى أنك لو قلت ((، 3يفيد

إال أن النحويين تتبعوا بعض الحاالت التي  4))رجل قائم أو رجل ظريف لم تفد السامع شيئا
  .جاء  فيها المبتدأ نكرة، وهذا ما يعرف عندهم بمسوغات االبتداء بالنكرة

  :مسوغات االبتداء بالنكرة
تتبع النحويون الحاالت التي يجوز االبتداء بالنكرة، وأوصلها بعضهم إلى عشرات     

الحاالت، إال أننا في هذه األوراق سنختصرها ذاكرين أهم الحاالت، والتي يمكن تلخيصها في 
ويجوز أن يكون :((قضية العموم والخصوص، يقول ابن هشام عن جواز مجيء المبتدأ نكرة
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: ((ما رجل في الدار، وكقوله تعالى: أو خاصا، فاألول كقولكنكرة إن كان عاما  ¨Β r& Ü=‹Åg ä† 

§� sÜôÒ ßϑø9 $# #sŒ Î) çν% tæyŠ ß# Ï±õ3tƒ uρ u þθ �¡9 $# öΝà6è=yè ôf tƒ uρ u !$ x�n=äz ÇÚö‘ F{$# 3 ×µ≈s9 Ï r& yì̈Β «!$# 4 WξŠÎ=s% $̈Β 

šχρã�ā2x‹ s? ∩∉⊄∪((1 فالمبتدأ فيهما)عام لوقوعه في سياق النفي واالستفهام، والثاني  )إله

Ó‰ö7 : ((كقوله تعالى yès9 uρ íÏΒ ÷σ•Β ×�ö� yz  ÏiΒ 78Î�ô³•Β (((2وقوله عليه الصالة والسالم ،)):خمس 

، فالمبتدأ فيهما خاص، لكونه موصوفا في اآلية ومضافا ))صلوات كتبهن اهللا في اليوم والليلة
  3))في الحديث
  4:الغالييني مسوغات االبتداء بالنكرة في أربعة عشر موضعاوقد حصر 

  ))يموت كلٌ ((أو معنى )) خمس صلوات كتبهن اهللا: ((باإلضافة لفظا -1
Ó‰ö7: ((بالوصف لفظا -2 yès9 uρ íÏΒ ÷σ•Β ×�ö� yz ÏiΒ 78Î�ô³•Β(( أو تقديرا ،))ذا نابشر أي ))ٌ◌ أهر ،

  أي رجل حقير)) عندنارجيل ((شر عظيم، أو معنى بأن تكون مصغرة 
s−öθ((أن يكون خبرها ظرفا أو جارا ومجرورا مقدما عليها  -3 sùuρ Èe≅à2 “ ÏŒ AΟù=Ïæ ÒΟŠÎ=tæ 

∩∠∉∪((5 ))Èe≅ä3Ï9 9≅ y_ r& Ò>$ tGÅ2 ∩⊂∇∪((6  

                                                           
 سورة النمل -  1
2  - Ÿωuρ (#θßs Å3Ζs? ÏM≈x.Î�ô³ßϑø9 $# 4 ®Lym £ ÏΒ÷σãƒ 4 ×π tΒ V{uρ îπ oΨÏΒ ÷σ•Β ×�ö� yz ÏiΒ 7π x.Î�ô³•Β öθ s9 uρ öΝä3÷Gt6 yf ôãr& 3 Ÿωuρ 

(#θ ßsÅ3Ζè? tÏ.Î�ô³ßϑø9 $# 4 ®L ym (#θ ãΖÏΒ ÷σãƒ 4 Ó‰ö7yès9 uρ íÏΒ ÷σ•Β ×�ö� yz ÏiΒ 78Î�ô³•Β öθ s9 uρ öΝä3t6 yf ôãr& 3 y7 Í×̄≈ s9 'ρé& 

tβθ ããô‰tƒ ’ n<Î) Í‘$̈Ζ9 $# ( ª!$#uρ (# þθ ããô‰tƒ ’ n<Î) Ïπ̈Ψyf ø9 $# Íοt� Ï�øóyϑø9 $#uρ Ïµ ÏΡøŒ Î* Î/ ( ßÎi t7 ãƒuρ ÏµÏG≈ tƒ#u Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 öΝßγ ¯=yès9 

tβρã� ©.x‹tGtƒ ∩⊄⊄⊇∪سورة البقرة ، 
 129صقطر الندى وبل الصدى،  ابن هشام،  -  3
 257...254الغالييني، جامع الدروس العربية، الجزء الثاني، ص -  4
 سورة يوسف -  5
 سورة الرعد -  6
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ل وكقو ما أحد عندنا، : بأن تقع بعد نفي أو استفهام، أو لوال أو إذا الفجائية نحو -4
  :الشاعر

  اصطباٌر ألودى كل ذي ِمَقٍة      لما استقّلْت مطاياهن للظعنلوال               
  خرجت فإذا أسد رابض

  قرشا في سبيل العلم ينهض باألمة إعطاءٌ : بأن تكون عاملة -5
من يجتهد ينجح، : بأن تكون مبهمة كأسماء الشرط واالستفهام وما التعجبية وكم الخبرية -6

  لعلم، كم مأثرٍة لكأحسن ا مامجتهد؟، كم علما في صدرك؟،  من
  للمطففين ويلعليكم، سالم : بأن تكون مفيدة للدعاء بخير أو شر-7
  خير من جاهل، أي رجل عالم عالم: بأن تكون خلفا عن موصوف -8
  :بأن تقع صدر جملة حالية مرتطة بالواو، أو بدونها، فاألول كقول الشاعر -9
  ُمحياَك أخفى ضوؤه كل شاِرقِ قد أضاء، فمْذ بدا      نجمٌ سرْبنا و             

  :والثاني كقول الشاعر
  في يدي ُمْدَيةٌ الذئب يطُرُقها في الدهر واحدًة    وكل يوٍم تراني              

  :بأن يراد بها التنويع، أي التفصيل والتقسيم كقول امرئ القيس -10
  جرّ أ ثوبٌ لبسُت و فثوبٌ فأقبلت زحفا على الركبتين                 

خالد ورجل يتعلمان : بأن تعطف على معرفة، أو يعطف عليها معرفة، فاألول نحو -11
  رجٌل وخالٌد يتعلمان البيان: النحو، والثاني نحو

Αöθ×: ((بأن تعطف على نكرة موصوفة، أو يعطف عليها نكرة موصوفة، فاألول نحو -12 s% 

Ô∃ρã� ÷è ¨Β îοt� Ï�øótΒ uρ ×�ö� yz  ÏiΒ 7πs%y‰|¹ !$yγ ãèt7 ÷Ktƒ “]Œ r& 3 ª!$#uρ ; Í_ xî ÒΟŠÎ=ym ∩⊄∉⊂∪((1والثاني نحو ، :

))×π tã$sÛ ×Αöθ s%uρ Ô∃ρã� ÷è ¨Β 4 #sŒ Î* sù tΠ t“tã ã� øΒ F{$# öθ n=sù (#θè%y‰|¹ ©!$# tβ% s3s9 #Z�ö� yz öΝçλ °; ∩⊄⊇∪((2  

  ))رجٌل أقوى من امرأة: ((بأن يراد بها حقيقة الجنس ال فرد واحد منه نحو -13
  ))من عندك؟: ((في جواب من قال)) رجل((جوابا، نحو بأن تقع  -14
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  :ترتيب المبتدأ والخبر
للجملة االسمية في اللغة العربية هو إن يأتي المبتدأ أوال ويليه بعده  يالترتيب األصل    

فإن جئت بالكالم على األصل لم يكن من باب التقديم والتأخير، وٕان وضعت ((الخبر، 
  1))الكلمة في غير مرتبتها دخلت في باب التقديم والتأخير

زيد قادم : هناك مانع كقولك إال أنه يجوز أن يتأخر المبتدأ ويتقدم الخبر إذا لم يكن     
  .وقادم زيد، أو نعم القائد خالد، وخالد نعم القائد

 :وجوبا تقديم المبتدإ وتأخير الخبر
  :ن في المواضع اآلتيةو كيو  

أن يكون المبتدأ مستحقا للصدارة في الجملة كأسماء االستفهام والشرط وما التعجبية وكم 
  ينجح، ما أكرم العربي، كم مجد وفقه اهللامن فعل هذا، من يجتهد : الخبرية، مثل

  للمجد ناجح: أن تكون الم االبتداء داخلة على المبتدإ مثل
  زيد يقرأ: أن يكون الخبر جملة فعلية فاعلها ضمير مستتر يعود على المبتدإ نحو

، أخي صديقي: مثل والتنكير أن يكون كل من المبتدإ والخبر متساويين في رتبة التعريف
  ن جندي مجهولمكافح أمي

$(( :كقوله تعالىأن يمون المبتدأ محصورا في الخبر  tΒ uρ î‰£ϑ ptèΧ āω Î) ×Αθ ß™u‘ ô‰s% ôM n=yz ÏΒ Ï& Î#ö7s% 

ã≅ß™”�9 $# 4  'Î* sùr& |N$ ¨Β ÷ρr& Ÿ≅ÏF è% ÷Λä ö6 n=s)Ρ$# #’ n? tã öΝä3Î6≈ s)ôãr& 4  tΒuρ ó=Î=s)Ζtƒ 4’ n? tã Ïµø‹ t6É)tã n=sù §�ÛØtƒ ©!$# 

$ \↔ø‹x© 3 “Ì“ ôf u‹ y™uρ ª!$# t Ì�Å6≈¤±9 $# ∩⊇⊆⊆∪((2  

  الذي يجتهد فناجح: أن يكون الخبر مقرونا بالفاء مثل
  قل هو اهللا أحد:أن يكون خبرا عن ضمير الشأن مثل

  اهللا هو الكريم: الخبر المفصول بضمير فصل
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  :تقديم الخبر وتأخير المبتدأ وجوبا
  السفر؟ أين بيتك؟، متى: أن يكون الخبر مستحقا للصدارة مثل

  ما ناجح إال المجد: أن يكون الخبر محصورا في المبتدإ مثل
في الفصل : أن يكون المبتدأ نكرة محضة، وهنا ال بد أن يكون الخبر جملة أو شبه جملة

  طالب، عندك كتاب، نفعك إخالصه صديق
  1في البيت أهله: أن يكون في المبتدإ ضمير يعود إلى الخبر

  :حذف المبتدإ والخبر
  :ف المبتدإحذ -أ

ال ((يحذف المبتدأ جوازا إذا وجد دليل الحذف، لذلك نجد النحويين يقولون بأنه  :جوازا -1
، كأن يوجد دليل مقامي أو مقالي يجيز الحذف، وفي ذلك يقول سيبويه 2))حذف إال بدليل

ت صورة شخص يوذلك أنك رأ: (في باب يكون فيه المبتدأ مضمرا ويكون المبني عليه مظهرا
ذاك عبد اهللا، أو هذا : عبد اهللا وربي، كأنك قلت: فصار آية لك على معرفة الشخص فقلت

، فالمبتدأ محذوف جوازا تقديره )صورة أنزلناها وفرضناها: (، ومثال ذلك قوله تعالى3)عبد اهللا
هذه، ونجد الحذف الجائز إذا شاهدت التراكيب اآلتية مكتوبة في المباني والطرقات، وعناوين 

مدينة جيجل، مدرسة األمير، كتاب الرياضيات، ففي هذه األمثلة مبتدأ : مثل... تبالك
، والذي )محذوف والتقدير، هذه مدينة جيجل، هذه مدرسة األمير، هذا كتاب الرياضيات

أغنى عن ذكر المبتدأ هو الدليل المقامي، كما يحذف جوازا إذا كان الخبر مصدرا نائبا عن 
  4، والتقدير صبري صبر جميل)صبر جميلف: (فعله، كقوله تعالى
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  1:واجبا في المواضغ اآلتية إيكون حذف المبتد: الحذف الواجب -2
نعم القائد خالد، فخالد خبر لمبتدإ محذوف تقديره هو، وبإمكانك أن : في أسلوب المدح والذم

  مبتدأ مؤخرا وخبره الجملة الفعلية نعم القائد )لداخ(تعرب كلمة 
واهللا ألحافظن على العهد، وتقدير الكالم واهللا يمين ألحافظن على : لقسم نحو أن يكون مبتدأ

  العهد
أحب الفاكهة ال سيما العنب، فالعنب خبر : فوع بعد ال سيما مثلأن يكون مبتدأ السم مر 
  لمبتدإ محذوف تقديره هو

  حذف الخبر - ب
  :تيةيحذف الخبر جوازا حين يدل عليه دليل مقالي، ويكون في المواضع اآل

في اإلجابة عن سؤال، من حاضر؟ زيد، فعند اإلجابة عن السؤال نأتي بالمبتدإ دون الخبر 
  .ألن الخبر موجود في جملة السؤال

  :يحذف الخبر وجوبا في ما يلي :وجوبا
  لوال علي لهلك عمر، والتقدير لوال علي موجود لهلك عمر: بعد لوال

مرو مبتدأ وخبره عإنهم لفي سكرتهم يعمهون، فلعمرك : إذا كان المبتدأ صريحا في القسم
  محذوف وجوبا تقديره قسمي

  أنت وشأنك والتقدير أنت وشأنك مقترنان: إذا كان بعد المبتدإ واو تدل على المصاحبة
  ضربي زيدا قائما: أن يكون المبتدأ مصدرا وبعده حال سدت مسد الخبر
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  :النواسخ
على الجملة االسمية فتنسخ الحكم اإلعرابي تي تدخل يقصد بالنواسخ تلك األدوات ال    

، أفعال المقاربة، أفعال الرجاء، كان وأخواتهاـ (نواسخ فعلية : للمبتدإ والخبر، والنواسخ نوعان
  )إن وأخواتها(ونواسخ حرفية ) أفعال الشروع

  :النواسخ الفعلية -1
هي أفعال ناقصة مفرغة من الفاعل ولذلك خرجت من الفعلية التامة لتصبح أدوات     

من حيث الوظيفة  وأدواتنحوية، وهي أفعال من حيث الصيغة والتصرف والخواص، 
والمعنى، ومن ثم أطلق الزجاجي في كتابه الجمل على كان وأخواتها الحروف التي ترفع 

  1األسماء وتنصب األخبار
  :هاكان وأخوات -أ

) ظل، بات، أصبح، أمسى، صار، ليس، زال، برح، فتئ، انفّك، دام(تدخل كان وأخواتها     
على الجملة االسمية فتنسخ حكم المبتدإ والخبر، حيث ترفع المبتدأ ويصر اسما لها وتنصب 

كان الناس أمة واحدة، فالجملة االسمية الناس أمة واحدة : الخبر الذي يصير خبرا لها، مثل
والخبر صار خبرا  ،اسما لكان مرفوعا أالمبتدأ والخبر مرفوعان وحين دخلت كان صار المبتد

  .وبذلك تكون كان عامال لفظيا في المبتدإ والخبر ألنها تعمل الرفع والنصب .منصوبا لكان
يأتي الفعل كان الناسخ فعال ناقصا ألنه يدل على الزمن فقط وال يدل على الحدث، كما أنه 

ا في العملية اإلسنادية، وبذلك تكون الجملة المسبوقة بكان الناقصة جملة اسمية ليس طرف
   2على األرجح

  :كان بين النقصان والتمام والزيادة
ترد كان فعال ناقصا تقتضي اسما وخبرا، وقد تستعمل فعال تاما يدل على حدث يقتضي     

للفعل تكون التام بمعنى حتى ال  حتى ال تكون فتنة، ففتنة فاعل: فاعال، كما في قوله تعالى
ما كان : كما تأتي كان فعال زائدا ال عمل لها ما في أسلوب التعجب، مثل. تحدث فتنة
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ألننا لو حذفنا كان لحافظت الجملة على  1أحسن عمله، فكان هنا فعل ماض زائد تركيبيا
  .، وكان الزائدة ال تستعمل إال فعال ماضيا)المبتدإ والخبر(طرفيها 

   :كان عمل
حين تكون تامة فعال ناقصا فهي تعمل إن كانت فعال ماضيا، أو مضارعا، أو أمرا، أو     

كان الجو ممطرا، يكون األمر سهال، كن مجتهدا، تعجبني : مصدرا، أو اسم فاعل نحو
  .لكونك مجتهدا، زيد كائن أخاك

öΝs9 ((كقوله تعالى :جواز حذف نون المضارع من يكون المجزوم uρ à8r& $ |‹Éót/ ∩⊄⊃∪((2  كما ،

يجوز أيضا دخول الواو على خبر كان إن كانت بصيغة الماضي، أو المضارع المسبوق 
  لجما كان من إنسان إال وله أ: بنفي والمقترن خبرها بإال
  :ترتيب كان مع معموليها

إن الترتيب األصلي أن تأتي كان ثم يأتي معموالها اسمها ثم خبرها، كما أن االسم ال  -1
زيد كان مجتهدا، فزيد مبتدأ ومجتهدا خبر كان واسمها : يتقدم على الناسخ مطلقا، فإذا قلنا

  .ضمير مستتر والجملة من كان ومعموليها في محل رفع خبر المبتدإ زيد
  يسافر كان زيدخلقه عظيم، كان زيد : إن كان الخبر جملة فهي واجبة التأخير -2
فله الحاالت  أو اسما مستحقا للصدارة بشبه جملة أما إذا كان الخبر مفردا أو تعلق -3

  :التالية
المتنبي  إنما كان: يجب تأخير الخبر عن الناسخ واسمه إن كان االسم محصورا فيه، مثل: أ

  شاعرا
  :يجب تأخير االسم على الخبر إن كان في االسم ضمير يعود على الخبر -ب

  كان في البيت صاحبه
  كيف كان زيد: يستحق الصدارةيجب تقديم الخبر إذا كان  -جـ
كان زيد مجتهدا، كان مجتهدا زيد، : كما يجوز التقديم والتأخير والتوسط في غير ما سبق -د

  مجتهدا كان زيد
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  :حذف كان ومعموليها
كل إنسان محاسب على عمله، إن : تحذف كان مع اسمها جوازا بعد إن ولو الشرطيتين    

إن يكن عمله عمله خيرا فخير وٕان يكن عمله شرا : المخيرا فخير وٕان شرا فشر، وتقدير الك
  .فشر
  أ كل يوم ولو سورة قصيرة، والتقدير اقرأ كل يوم ولو كان المقروء سورة قصيرةاقر 

كل إنسان : كما قد تحذف كان مع خبرها ويبقى اسمها بعد إن ولو الشرطيتين، كما في قولنا
إن كان في عمله خير : الكالم محاسب على عمله إن خير فخي وٕان شر فشر، وتقدير

  1.فخير، وٕان كان في عمله شر فشر
  :أخوات كان

  ظل الجو مغيما: هي فعل يفيد االستمرار: ظل
تفيد وقوع الخبر وقت الصباح، كما تستعمل كثيرا بمعنى صار، نحو أصبح الطفل : أصبح
  رجال

z≈ys((: وقد تأتي أصبح فعال تاما يفيد الدخول في الصباح، كقوله تعالى ö6 Ý¡sù «!$# t Ïm 

šχθÝ¡ ôϑè? t Ïnuρ tβθßs Î6 óÁ è? ∩⊇∠∪((2، فتصبحون فعل تام وفاعله واو الجماعة.  

أضحى العلم ضروريا، كما : تفيد وقوع الخبر وقت الضحى، ويستعمل بمعنى صار :أضحى
  ظل نائما حتى أضحى: تستعمل فعال تاما تفيد الدخول وقت الضحى، كما في قولنا

وقوع الخبر وقت المساء، وقد تستعمل فعال تاما بمعنى الدخول وقت المساء كما تفيد :أمسى
  في اآلية الكريمة

بات الرجل ساهرا، كما قد تأتي فعال تاما : تفيد وقوع الخبر واستمراره طول الليل: بات
  بات الضيف عندنا، أي قضى ليله عندنا: يقتضي فاعال نحو

  صار الطفل رجال: تفيد التحول: صار
آض، رجع، استحال، عاد، (ما أن هناك أفعاال تحمل معنى صار وتعمل عملها، وهي ك

  )غدا
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  .زيد مجتهدا ليس: تفيد النفي وهي فعل جامد ال ماضي له وال أمر، نحو: ليس
  تعمل مسبوقة بنفي، نحو ما زال زيد قائما، وهي تفيد االستمرار :زال

  انفك الرجل عامال ما: تستعمل مسبوقة بنفي، وتفيد االستمرار: انفك
تعمل مسبوقة بنفي، وتفيد االستمرار، مثل ما فتئ زيد يذكر صاحبه، وقد يحذف حرف  :فتئ

  تاهللا تفتأ تذكر يوسف: النفي، كما في قوله تعالى
  تعمل مسبوقة بنفي وتفيد االستمرار، نحو ما برح الجو ممطرا :برح
  ستمرارتعمل إذا سبقت بما المصدرية الظرفية، وتفيد اال :دام

ما : ينجح الطالب مدة دوامه مجدا، وقد تأتي فعال تاما: ينجح الطالب ما دام مجدا، والتقدير
   شيءفي هذا الوجود بمعنى ما يبقى  شيءيدوم 

كثيرا ما تتصل الباء بخبرها،  -ما عدا األفعال المسبوقة بنفي-كان وأخواتها  :مالحظات
M| (( :كقوله تعالى ó¡ ©9 ΟÎγ ø‹n=tæ @� ÏÜøŠ|Á ßϑÎ/ ∩⊄⊄∪((1  

  
  :أفعال المقاربة والشروع والرجاء -2

  :أفعال المقاربة -1
من أخوات كان تدخل على الجملة االسمية فترفع المبتدأ ويسمى  هي أفعال ناقصة    

اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها، وهذه األفعال الناسخة تدل على اقتراب حدوث الحدث 
السماء تمطر نفهم أن السماء تمطر اآلن أو مستقبال، إما إذا : ولكنه لم يحدث، فإذا قلنا

السماء تمطر، نفهم بأن كاد قد قّربت حدث حدوث  كادت: أدخلنا كاد على هذا الجملة وقلنا
إمطار السماء، فهي لم تمطر ولكنها اقتربت من اإلمطار، وبذلك تؤدي كاد وأخواتها دورين 

دور تركيبي بنسخها حكم المبتدإ والخبر، حيث ترفع المبتدأ ويسمى اسمها : في الجملة
وقوع الحدث ولكنه لم  قترابوتنصب الخبر ويسمى خبرها، ودور داللي حيث تفيد معنى ا

  )كاد، أوشك، كرب( وهي يقع، وهذه األفعال ثالثة
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  :حكم الخبر في أفعال المقاربة
  :الخبر في أفعال المقاربة ال بد أن تتوفر فيه الشروط اآلتية

يكاد : ((ضميرا في الغالب، مثل) من فاعل ونائبه(أن يكون فعال مضارعا يكون مرفوعه 
وفاعله الضمير المستتر ) يخطف(، فخبر يكاد الفعل المضارع ))البرق يخطف أبصارهم

  .الذي يعود على البرق) هو(
وغير مسبوق بها مع )) أوشك((أن يكون هذا الفعل المضارع مسبوقا بأن المصدرية مع 

أوشك المطر أن ينقطع، وكاد الجو يعتدل، وكرب الهواء يطيب، : ، نقول))كرب((و)) كاد((
ن بها خبر كاد وكرب، ولكن األول هو ر د خبر أوشك من أن ويقتويجوز العكس فيتحر 

  1الشائع
  :أفعال المقاربة بين التصرف والجمود

أوشك (كاد تستعمل فعال ماضيا ومضارعا كاد يكاد وال أمر لهذا الفعل، وكذلك أوشك    
، أما الفعل كرب فهو فعل أنت موشك أن تنتهي إلى خير كما يأتي اسم فاعل نحو) يوشك

  .جامد يأتي على صورة الماضي فقط
األشهر أن تستعمل كاد وكرب ناسختين، أما أوشك فقد تأتي فعال تاما يرفع فاعال،  :مالحظة

  :مثل قول الشاعر
  2يضيَعا نإذا المجُد الرفيُع تواَكَلْتُه      بناُة السوِء أوشك أ             

  أوشك ضياُعه: ، والتقدير)يضيعأن (فأوشك هنا فعل تام وفاعله المصدر المؤول 
والفعل أوشك حين يستعمل تاما يلزم صورة واحدة ال تتغير، مهما تغير االسم السابق عليها، 

القويان أوشك أن يتعبا، واألقوياء : تقول: فال يتصل بآخرها ضمير رفع مستتر أو بارز
. قويات أوشكا أن يتعبنأوشك أن يتعبوا، والقوية أوشك أن تتعب، القويتان أوشك أن تتعبا، ال

بخالف ما لو كانت ناقصة، فيجب أن يتصل بآخرها ضمير رفع يطابق االسم 
، فإن وقع بعد المضارع )أوشك، أوشكا، أوشكوا، أوشكت، أوشكتا، أوشكن...(السابق

                                                           
، وقد يأتي ...يكاد سنا برقه،: هكذا ورد في القرآن الكريم حيث يتجرد خبر كاد من أن المصدرية -  1

 سوالكاد المعلم أن يكون ر : مقترنا بأن كقول شوقي
 617، ص1النحو الوافي، ج عباس حسن، -  2
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أن تكون تامة، ) أوشك(أوشك أن يفوز القوي، جاز في : المنصوب اسم مرفوع ظاهر نحو
  1وأن تكون ناقصة

، أما إذا جعلناها )أن يفوز(وخبرها المصدر المؤول ) القوي(فإذا جعلناها ناقصة، فاسمها 
: ، وكلمة القوي فاعل للفعل يفوز، والتقدير)أن يفوز(تامة، ففاعلها هو المصدر المؤول 

  .أوشك فوز القوي
  :أفعال الشروع -2

خل على الجملة االسمية دتهي أفعال ناقصة تفيد الشروع في العمل، وهذه األفعال ناسخة  
فترفع المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا له، وال يكون خبرها إال جملة فعلية مجردة من أن 

  )شرع، أخذ، بدأ، طفق: (المصدرية، وهذه األفعال هي
  :أمثلة

  شرع الفالح يقلب األرض 
  كما بدأكم أول مرة، يبدأ الخلق بدأ المطر ينزل

  ال تأخذه سنة وال نوم(أخذتكم الصاعقة، ( بالدعاءأخذ المظلوم يرفع يديه 
  22عليهما من ورق الجنة األعراف  طفقا يخصفانو 

إذا خرجت هذه األفعال عن معنى الشروع واكتفت بمرفوعها كانت أفعاال تامة  :مالحظات
حقه بيده، بدأ الدرس  المظلوم شرع لكم من الدين، أخذ: ، نحوومرفوعها يعرب فاعال

  ظفر به: ، وطفق بالشيء)لزمه(ق الرجل الموضعطفالبارحة، 
  

  :أفعال الرجاء -3
خبرا ويسمى  وتنصبهي أفعال ناقصة ناسخة تفيد الرجاء، ترفع مبتدأ ويسمى اسمها     

، ويكون خبرها جملة فعلية فعلها مضارع، )عسى، حرى، اخلولق: (خبرها، وهذه األفعال هي
:قوله تعالىّ  نحو |¤ tã ª!$# βr& Í_ u‹ Ï?ù' tƒ óΟÎγ Î/ $ ·èŠÏΗsd 4 …çµ ¯ΡÎ) uθ èδ ÞΟŠÎ=yè ø9 $# ÞΟŠÅ6 ysø9  :وقولك 2،∪⊃∇∩ #$

  نزليالغيث أن ، اخلولق يصحوأن  الجو حرى

                                                           
 117، ص1النحو الوافي، ج -  1
 سورة يوسف 2



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محاضرات في علم   النحوـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

18 
 

يشترط في حرى واخلولق أن يكون خبرها مقترنا بأن المصدرية، أما عسى فيجوز الوجهان، 
¤|4 ((:إال أن اقتران خبرها بأن هو األشهر لقوله تعالى  tã ö/ ä3š/u‘ βr& ö/ ä3uΗxq ö�tƒ 4 ÷βÎ)uρ öΝ›?‰ãã 

$ tΡô‰ãã ¢ $uΖù=yèy_ uρ tΛ© yγ y_ t Ì� Ï�≈ s3ù=Ï9 # ·��ÅÁ ym ∩∇∪((1  

قد تكون عسى فعال تاما إذا جاءت بعدها أن المصدرية مباشرة، نحو عسى أن يأتي     
  .الفرج، فالمصدر المؤول أن يرحمكم في محل رفع فاعل عسى والتقدير عسى إتيان الفرج

  :ملحوظة
أفعال المقاربة والرجاء والشروع أفعال جامدة تستعمل في الماضي فقط، إال كاد وأوشك     

  .يكاد، يوشك: ، مثل2وطفق وجعل فيأتي منها المضارع
  

  :أخوات ظن -3
يقصد بأخوات ظن تلك األفعال الناسخة التي تدخل على الجملة االسمية فتنسخ حكم      

وهذه األفعال تامة ترفع فاعال على عكس . المبتدإ والخبر بجعلهما مفعولين للفعل الناسخ
أفعال القلوب : األفعال الناقصة، وقد قسم النحويون هذه األفعال بحسب معناها إلى زمرتين

  .وأفعال التحويل
  
األفعال القلبية هي أفعال مصدرها القلب على عكس األفعال الجارحة، : أفعال القلوب -1

  :مثل زعم ظن حسب، وتنقسم بدورها إلى قسمين
  )فعل جامد بمعنى اعلم(علم، رأى، وجد، درى، ألفى، جعل، تعّلْم (وهي  :أفعال اليقين -أ

  ةلدا ال شك فيه، تعّلم الصدق فضيجعلت اإلله واح: نحو
فعل جامد (ظن، خال، حجا، حسب، زعم، عّد، جعل، هْب (وأشهرها  :أفعال الرجحان - ب

 بمعنى ُظن(  
θ#) :كقوله تعالى è=yèy_ uρ )) sπ s3Í×̄≈ n=yϑø9 $# t Ï%©!$# öΝèδ ß‰≈ t6 Ïã Ç≈uΗ÷q §�9 $# $ ·W≈ tΡÎ) 4 (#ρß‰Îγ x© r& öΝßγ s)ù=yz 4 Ü=tGõ3çGy™   

                                                           
 سورة اإلسراء -  1
 39ينظر فؤاد نعمة، ملخص قواعد اللغة العربية، ص -  2
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öΝåκèEy‰≈ yγ x© tβθ è=t↔ó¡ ç„ uρ ∩⊇∪((1   

  :الشاعروكقول  
  قد كنت أحجو أبا عمرو  أًخا ثقًة حتى ألّمت بنا يوما ُملّماتُ              

  2هب مالك سالحا في يدك فال تعتمد عليه وحده
الصريح، وعلى  المبتدإللدخول على  ةكل من أفعال اليقين والرجحان صالح: مالحظة

  :ه، نحوالمصدر المؤول من أن ومعموليها، أو أن والفعل مع مرفوع
  علمت أن اهللا واحد

  من زعم أن يخدع الناس فهو المخدوع
تنصب هذه األفعال مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر إذا كانت بهذه المعاني، أما إذا خرجت     

فإنها ال تنصب مفعولين، مثل رأيت القمر بأم عيني، فالفعل  عن معنى الرجحان أو اليقين
  .رأى نصب مفعوال واحدا ألنه بمعنى المشاهدة العينية، وكذلك بقية األفعال األخرى

الفعل جعل قد يأتي داال على اليقين كما يأتي داال على الرجحان وكذلك الفعل وجد والسياق 
  .هو الفارق بين المعنيين

  :)التصيير(ل أفعال التحوي -2
صّير، : وهي أفعال تحمل معنى التحويل وهي ال تدخل على المصدر المؤول، وأشهرها   

uθèδ:( تركت األمواج الصخر حصى، قال تعالى: ، نحو)جعل، اّتخذ، تخذ، ترك، رّد، وهب uρ 

“Ï% ©!$# Ÿ≅yèy_ Ÿ≅ øŠ©9$# u‘$ yγ ¨Ψ9 $#uρ Zπ x�ù=Åz ôyϑÏj9 yŠ# u‘r& βr& t� ā2¤‹tƒ ÷ρr& yŠ# u‘r& # Y‘θ à6 ä© ∩∉⊄∪(3  

  
  :وأخواتهاإن  -4

هي حروف ناسخة تدخل على الجملة االسمية فتنسخ حكم المبتدأ والخبر، تنصب األول     
  :فيسمى اسمها وترفع الثاني ويسمى خبرها، وهذه الحروف هي

                                                           
 سورة الزخرف -  1
 8، ص2ينظر إحسان عباس، النحو الوافي، ج -  2
 سورة الفرقان -  3
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*ÈβÎ : ((كقوله تعالى :إن وأن للتوكيد sù (# öθ pκtJΡ$# ¨βÎ* sù ©!$# Ö‘θ à�xî ×Λ Ïm §‘ ∩⊇⊄∪((1  

  ليت الشباب يعود يوما: ليت للتمني
  لعل اهللا يغفر ذنبنا: لعل للترجي
  كأن الشمس قرص: كأن للتشبيه

  زيد ذكي لكنه كسول: لكن لالستدراك
هناك حرف زائد يدخل على هذه الحروف فيبطل عملها، وهو الحرف ما، ويسميه المعربون 

  :ة ألنها ليست عاملة، مثلما كافة ومكفوفة، كافة ألنه تكف الحرف عن العمل، ومكفوف
  إنما األمم األخالق ما بقيت    فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا           

  فاألمم مبتدأ واألخالق خبر، فلم تعمل إن لدخول ما عليها فكفتها عن العمل
  ليتما زيد ناجح،

يتقدم  ال بد من التزام الترتيب بين اسمها وخبرها، فال يتقدم الخبر على االسم وال:مالحظة
إن في الجنة بابا يقال : عليها، أما إذا تعلق الخبر بشبه الجملة جاز تقديمه على االسم، مثل

  )بابا(له الريان، ففي الجنة جار ومجرور متعلق بخبر محذوف مقدم على اسم إن 
  :كسر همزة إن وفتحها

  :وجوب الكسر -أ
  :أن تكون في ابتداء الكالم

  إن محمد رسول
  صلةأن تقع في أول ال

  أقدر الذي إنه مجد
  :أن تقع في أول جملة الصفة

  أقدر طالبا إنه مجد
  إنه مجد بأقدر الطال:أن تقع في أول جملة الحال

  أقدر الطالب وٕانه متعاون مع زمالئه
  أن تقع في أول جملة محكية

                                                           
 سورة البقرة -  1



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محاضرات في علم   النحوـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

21 
 

  إن زيدا كريم: قال علي
المعلقة، وهي الواقع في خبر إن بعد أفعال القلوب، وسميت بهذا االسم  أن تقع قبل الالم

  علمت إن زيدا لمجد: ألنه تعلق عمل الفعل الناصب لمفعولين، نحو
  نحو: أن تقع في خبر اسم ذات

  زيد إنه مجد
  إن زيدا إنه مجد

  :وجوب الفتح
و نصب أو جر، تحتم تقديرها مع معموليها بمصدر يقع في محل رفع أ يجب فتحها إن   

  :ويكون ذلك في المواضع األتية
  يفرحني أنك مجتهد، والتقدير يفرحني اجتهادك: أن يكون المصدر فاعال

  أن يكون المصدر مفعوال به
  علمت أن الطالب مجتهد، والتقدير علمت اجتهاد الطالب

  أن يكون المصدر بعد حرف الجر
  فرحت بأن زيدا ناجح، والتقدير فرحت بنجاح زيد

  :يكون المصدر في محل رفع مبتدأأن 
  مساعدة المحرومين من صفاته: من صفاته أنه يساعد المحرومين، والتقدير

  لوال أنك مجد ما نجحت: بعد لوال
  الثابت أنه فعل ذلك: ، مثل)مصدرا(أن يقع المصدر خبرا بشرط أن يكون المبتدأ اسم معنى 

  .كثير النسيانتعجبني أخالقه إال أنه : أن يقع المصدر مستثنى
  :الم االبتداء والالم المزحلقة

لزيد : حرف مفتوح يكون متصال بالمبتدأ في الجملة االسمية وهو للتوكيد، نجو الم االبتداء
مجتهد، فحين تدخل إن على الجملة االسمية تتأخر الالم أي تزحلق بعيدا عن إن ولذلك 

  :تسمى بهذا االسم، وهذه مواضعها
  يكون الخبر مقدما، مثل إن في البيت لزيدابشرط أن : مع اسم إن

  مع خبر إن بشرط أن يكون الخبر مفردا مؤخرا عن االسم مثل إن زيدا اكريم
  إن زيدا لخلقه كريم: أن يكون الخبر جملة اسمية
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  :أن يكون الخبر جملة فعلية فعله مضارع
  إن العربي ليكرم الضيف

  :أن يكون الخبر شبه جملة
  إن الكتاب لعندك

  إن العمل الدؤوب لهو الفالح: فصل بين اسمها وخبرها ضمير فصلأن ي
  :تخفيف نون الحروف الناسخة المشددة

فتصير من ساكنة من غير شّدة، ) إّن، أّن كأّن، لكنّ (قد تخفف نون الحروف المشددة 
  :فتصير أحكامها كاآلتي

اإلهمال، نحو إن زيدا لكريم، إّن تصير أْن، وفي هذه الحال يجوز إعمالها وٕاهمالها واألكثر 
  فإن مخففة من الثقيلة حرف توكيد ونصب، وزيدا اسمها

  إن زيد لكريم، إن مخففة من الثقيلة حرف مهمل، وزيد مبتدأ
  :أما إذا دخلت على جملة مبدوء بفعل ناسخ، فهناك وجهان

  إن كان زيد لكريما: وجوب اإلهمال -أ
  :جواز اإلعمال

خففة من الثقيلة حرف نصب، واسمها ضمير الشأن المحذوف، إن كان زيد لكريما، إن م
  .إنه كان زيد لكريما: وكان واسمها وخبرها في محل رفع خبر إن والتقدير

  :فيبقى عملها بشروط   أّن تخفف فتصبح أن
زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا : أن يكون اسمها محذوفا، ويكون عادة ضمير شأن مثل -

  .مربع، والتقدير أنه سيقتلأبشر بطول السالمة يا 
  .أوقن أن الصبر مفتاح الفرج: أن يكون خبرها جملة اسمية، مثل -
أن يكون خبرها جملة فعلية بشرط أن يكون الفعل دعائيا، أو جامدا، أو مفصوال بحرف  -

  :مثل: ، أو بالحرف لو)السين وسوف(،أو مفصوال بقد أو بحرفي التنفيس )لن، ال، لم(نفي 
  لمون أن نصر اهللا جنودهمونادى المس

  نوقن أن نعم أجر العاملين
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Ü= |¡øts†r& βr& ©9 u‘ Ï‰ø)tƒ Ïµø‹ n=tã Ó‰tn r& ∩∈∪ 1  

  أيقنت أن ال يفشل المجد
  

Ü= |¡øts†r& βr& öΝ©9 ÿ…çνt� tƒ î‰tn r& ∩∠∪ 2  

  أيقنت أن قد نجح المجد
  أوقن أن سينجح المجد

  3أوقن أن لو جد اإلنسان ألفلح
  :كأْن، ويبقى عملها وجوبا، وتنطبق عليها الشروط السابقة، مثلتخفف فتصير كأّن 

يثور كأن حيوان هائج، فضمير الشأن المحذوف في محل نصب اسم كأْن المخففة من 
قد قبل (الثقيلة، وثور خبرها، وٕاذا كان خبرها جملة فعلية فاألفضل فصل فعلها بفاصل 

  :، نحو)الماضي، ولم قبل المضارع
  د أتى الشتاءالجو بارد كأن ق

  الجو حار كأن لم ينته الصيف
كأن بدرا مشرقا هذا الوجه، فهذا خبرها، : إال أنه يجوز ذكر اسمها وخبرها كما في قولهم

  .وبدرا اسمها منصوب
زيد مجتهد، لكن أخوه متهاون، : تخفف فتصير لكْن، فتصير مهملة ال عمل لها، مثل: لكنّ 

  .دأ ومجتهد خبرفلكن هنا حرف استدراك مهمل، وزيد مبت
  
  
  
  
  

                                                           
 سورة البلد -  1
 سورة البلد -  2
 157ينظر عبده الراجحي، التطبيق النحوي، ص -  3
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  :االسم المجرور
الجر  مختص باالسم دون غيره، فال الفعل وال الحرف يكونان مجرورين، ويجر االسم،     

إذا سبقه عامل لفظي كحروف الجر، أو أضيف إلى اسم آخر أو جاء تابعا السم مجرور 
التوكيد المعنوي قبله كنعت المنعوت المجرور، أو البدل التابع للمبدل منه المجرور، أو 

ونحن في هذا المحور . التابع للمجرور، أو المعطوف التابع للمعطوف عليه المجرور
سنقتصر على المجرور بالحرف، والمجرور باإلضافة، ونترك المجرور التابع إلى محور 

  .التوابع
  :المجرور بحرف الجر -1

من، إلى، :حرفا هيكل اسم سبق بحرف جر يكون مجرورا، و الحروف الجارة عشرون     
  .عن، على، في، الالم، الباء، رّب، مذ، منذ، الكاف، حتى، واو القسم والتاء

بحثت عن الحقيقة وبحثت : تجر األحرف السبعة األولى االسم الظاهر والمضمر، فيقال
عنها، أما رب ومذ ومنذ والكاف وحتى واوالقسم وتاؤه فال تجر إال األسماء الظاهرة،ألن 

  1.تتصل بهاالضمائر ال 
  :معاني حروف الجر

  :لها ثالثة عشر معنى أهمها: الباء
  اإللصاق وهو إما حقيقي مثل أمسكت بيدك، أو مجازي نحو مررت بك

  االستعانة نحو بدأت عملي بسم اهللا
ξˆ: السببية نحو قوله نعالى ä3sù $ tΡõ‹ s{r& Ïµ Î6 /Ρx‹Î/ 2  

=| :التعدية yδ sŒ ª!$# öΝÏδ Í‘θ ãΖÎ/ öΝßγ x.t� s?uρ ’ Îû ;M≈ yϑè=àß āω tβρç�ÅÇö6 ãƒ ∩⊇∠∪ 3  

  أقسم باهللا: القسم
  :لها ثمانية معان، أهمها :من

                                                           
 271، صوبل الصدى قطر الندى ،ينظر ابن هشام -  1
 40/العنكبوت -  2
 سورة البقرة -  3
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≈z: البتداء الغاية المكانية أو الزمانية مثل قوله تعالى: االبتداء ysö6 ß™ ü“Ï%©!$# 3“u�ó  r& ÍνÏ‰ö7 yè Î/ 

Wξ ø‹s9 š∅ÏiΒ Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# ÏΘ#t� ys ø9$# ’n<Î) Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# $|Á ø%F{ $# “Ï% ©!$# $ oΨø.t�≈t/ …çµ s9 öθ ym …çµ tƒ Î�ã∴Ï9 ô ÏΒ !$ oΨÏG≈ tƒ#u 4 
…çµ ¯ΡÎ) uθ èδ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ç��ÅÁ t7 ø9   لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون: التبعيض ∪⊆∩1 #$

  إذا نودي للصالة من يوم الجمعة: الظرفية بمعنى في
  ما ننسخ من آية: وهي الزائدة لفظا، كقوله تعالى: التأكيد

  :ثالثة معان هيلها : إلى
من مكة إلى المدينة، من طلوع الفجر إلى غروب : انتهاء الغاية المكانية أو الزمانية مثل

  .الشمس
$tΑ: كقوله تعالى المصاحبة s% ôtΒ ü“ Í‘$|ÁΡr& ’n<Î) «! $# ( 2  

$tΑ: قوله تعالىك: بمعنى عند وتسمى المبينة s% Éb>u‘ ßôf Åb¡9 $# �=ym r& ¥’n<Î) $ £ϑÏΒ û Í_tΡθ ããô‰tƒ Ïµø‹ s9 Î) ( 3  

  لها ستة معان أهمها :عن
  نحو سرت عن البلد: المجاورة والبعد

tΒ$ :قال تعالى: التعليل uρ ßøtwΥ þ’É1 Í‘$tF Î/ $ oΨÏGyγ Ï9#u tã š�Î9 öθ s% $ tΒuρ ßøtwΥ y7 s9 šÏΖÏΒ ÷σßϑÎ/ ∩∈⊂∪ 4  

$ uρ#$?̈(θà#) :كقوله تعالى: معنى البدل YΒöθ tƒ āω “Ì“ øg rB ë§ø�tΡ  tã <§ø�̄Ρ $\↔ø‹ x© 5  

  :لها ثمانية معان هي: على
$: لىاتع كقوله: االستعالء pκö� n=tãuρ ’n? tãuρ Å7 ù=à�ø9 $# tβθè=yϑøtéB ∩⊄⊄∪ 6  

  

                                                           
 سورة اإلسراء -  1
 52/سورة آل عمران -  2
 33/سورة يوسف -  3
 سورة هود -  4
 48/سورة البقرة -  5
 سورة المؤمنون -  6



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محاضرات في علم   النحوـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

26 
 

Ÿ≅yzyŠ :معنى في -2 uρ sπ uΖƒ Ï‰yϑø9 $# 4’ n? tã ÈÏm 7' s#ø�xî ôÏiΒ $ yγ Î=÷δ r& 1  

  :كقول الشاعر: معنى عن -3
  لعمر اهللا أعجبني رضاهاإذا رضيت علي بنو تميم                     

ρç�Éi9#): التي للتعليل: معنى الالم -4 s3çGÏ9 ©! $# 4’n? tã $ tΒ ö/ ä31 y‰yδ 3 Î�Åe³o0uρ šÏΖÅ¡ ós ßϑø9 $# ∩⊂∠∪  2  

’: معنى مع -5 tA# u uρ tΑ$ yϑø9 $# 4’ n?tã Ïµ Îm6 ãm 3  

t: معنى من -6 Ï%©!$# #sŒ Î) (#θ ä9$tGø.$# ’n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# tβθ èùöθ tGó¡o„ ∩⊄∪ 4  

’# î,‹É)ym: معنى الباء -7 n?tã βr& Hω tΑθè%r& ’ n?tã «! $# āω Î) ¨,ys ø9 $# 4 5  

فالن ال يدخل الجن لسوء صنيعه على أنه ال ييأس من رحمة اهللا، أي لكنه : االستدراك -8
  ال ييأس

  :لها سبعة معان: في
ÏM: الظرفية -1 t7Î=äñ ãΠρ”�9 $# ∩⊄∪ þ’ Îû ’ oΤ÷Š r& ÇÚö‘ F{$# Νèδ uρ -∅ÏiΒ Ï‰÷èt/ óΟ ÎγÎ6 n=yñ šχθç7 Î=øóu‹y™ ∩⊂∪ ’Îû 

ÆìôÒ Î/ šÏΖÅ™ 3 ¬! ã�øΒ F{ $# ÏΒ ã≅ ö6 s% .ÏΒ uρ ß‰÷èt/ 4 7‹Í≥tΒ öθ tƒ uρ ßyt� ø�tƒ šχθãΖÏΒ ÷σßϑø9 $# ∩⊆∪ 6  

  دخلت امرأة النار في هرة حبستها: قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم: السببية -2
$tΑ: قال تعالى: معنى مع -3 s% (#θ è=äz÷Š $# þ’Îû 5ΟtΒ é& ô‰s% ôM n=yz  ÏΒ Νà6 Î=ö6 s% 7  

  

                                                           
 15/سورة القصص -  1
 سورة الحج -  2
 77/سورة البقرة -  3
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 105/سورة األعراف -  5
 سورة الروم -  6
 38/سورة األعراف -  7
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}_öΝä3̈Ψt7Ïk=|¹: قال تعالى: االستعالء-4 uρ ’Îû Æíρä‹ã` È≅ ÷‚ ¨Ζ9 $# £ßϑn=÷ètGs9 uρ !$ oΨ•ƒ r& ‘‰x© r& $\/# x‹ tã 4’ s+ö/r&uρ 

∩∠⊇∪ 1  

$: وهي الواقعة بين مفضول سابق وفاضل الحق كقوله تعالى: المقايسة -5 yϑsù ßì≈ tF tΒ Íο4θ uŠys ø9 $# 

$ u‹÷Ρ‘‰9 $# ’Îû Íοt� ÅzFψ$# āω Î) î≅‹ Î=s% ∩⊂∇∪ 2  

  :كقول الشاعر :معنى باء اإللصاق -6
  ويركب يوم الروع من فوارس   يصيرون في طعن األباهر            

#): عالىتكقوله : معنى إلى -7 ÿρ–Š t� sù óΟ ßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& þ’Îû óΟÎγ Ïδ≡ uθ øùr& (# þθ ä9$s%uρ $ ¯ΡÎ) $tΡö� x�x. !$ yϑÎ/ ΟçF ù=Å™ö‘ é& ÏµÎ/ 

$ ¯ΡÎ)uρ ’ Å∀s9 7e7x© $ £ϑÏiΒ !$oΨtΡθ ããô‰s? Ïµø‹ s9 Î) 5=ƒÌ� ãΒ ∩∪ 3    

  :لها أربعة معان :الكاف
í?: التشبيه -1 ö‘t“x. yl t�÷zr& … çµt↔ôÜ x© 4  

�çνρã: التعليل – 2 à2øŒ $#uρ $ yϑx. öΝà61 y‰yδ βÎ)uρ ΟçFΖà2  ÏiΒ Ï& Î#ö7 s% zÏϑs9 t,Îk!!$ āÒ9$# ∩⊇∇∪ 5  

  كما أنت، أي كن ثابتا على ما أنت عليه نك: بمعنى على 3
øŠs9 Ïµ§{ :كقوله تعالى: وتكون زائدة ،التوكيد -4 Î=÷W Ïϑx. Ö ï†x« ( uθ èδ uρ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ç�� ÅÁt7 ø9 $# ∩⊇⊇∪ 6  

  أي ليس مثله شيء
  7:لها خمسة عشر معنى أهمها :الالم

  

                                                           
 سورة طه -  1
 سورة التوبة -  2
 سورة إبراهيم -  3
 29/سورة الفتح -  4
 سورة البقرة -  5
 سورة الشورى -  6
 185، ص3جالغالييني، جامع الدروس اتلعربية،  - 7
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&ã…: الملك -1 ©! $ tΒ ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ ( @≅ä. …ã& ©! tβθ çF Ï⊥≈s% ∩⊇⊇∉∪ 1  

ß‰ôϑys: االختصاص، وتسمى الم االختصاص -2 ø9 $# ¬! Å_U u‘ š Ïϑn=≈ yè ø9 $# ∩⊄∪   

  إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس: التعليل -3
  كل يجري ألجل مسمى: انتهاء الغاية بمعنى إلى -4

 : أقسام حروف الجر
  ينقسم حرف الجر إلى أصلي وزائد وشبيه بالزائد

هو الذي يحتاج إلى متعلق، وال يستغنى عنه معنى وال إعرابا، نحو : حرف الجر األصلي -أ
  كتبت بالقلم

هو الحرف الذى يستغنى عنه إعرابا، وال يستغنى عنه معنى ألنه : حرف الجر الزائد -ب
$: (جيئ به لتوكيد المعنى، كقوله تعالى tΒ $ tΡu !% ỳ . ÏΒ 9�� Ï±o0 Ÿωuρ 9�ƒÉ‹ tΡ ((2الميم زائد،  ، فحرف

، والحروف الزائدة في أغلب المواضع أصلية ولكنها فاعل مجرور لفظا مرفوع محال بشيرو 
من، الباء، الالم، : (تزاد أحيانا في مواضع معينة غير مواضعها الحقيقية، وهذه الحروف هي

  3)الكاف
أنه ال يحتاج  رما ال يمكن االستغناء عنه لفظا وال معنى، غي: حرف الجر الشبيه بالزائد -ج

، وسمي يالزائد ألنه ال يحتاج )رب وخال وعدا وحاشا ولعل(، وهي خمسة أحرف إلى متعلق
 .إلى متعلق

  :المضاف إليه -2
في العربية أنواع من التراكيب مثل التركيب اإلسنادي الذي يتركب من مسند ومسند إليه،     

  .تركيب يتكون من مضاف متبوع بمضاف إليه ووالتركيب اإلضافي وه

                                                           
 سورة البقرة -  1
 19/سورة المائدة -  2
 1997/، بيروت3، مؤسسة الرسالة، ط560محمد حسن مغالسة، النحو الشافي، ص -  3
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لمة قبلها تسمى بالمضاف إليه، ة مجرورة أضيفت إلtها ككل كلم :تعريف المضاف إليه
ôNu :كفوله تعالى !% ỳ uρ äοt� õ3y™ ÏNöθ yϑø9 $# Èd, ptø: $$Î/ ( y7 Ï9≡ sŒ $ tΒ |MΨä. çµ÷ΖÏΒ ß‰‹ÏtrB ∩⊇∪ 1 فكما تالحظ أن ،

الموت، ولذلك فالكلمة األولى مضاف والثانية مضاف إليه، كلمة سكرة  أضيفت إلى كلمة 
ومن حيث اإلعراب فالمضاف يأتي مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، أما المضاف إليه فال يكون 

واإلضافة نسبة بين اسمين على تقدير ((، إال مجرورا، ولذلك يقال عنه بأنه مجرور باإلضافة
  2))إليه ا، والثاني مضافاول مضافويسمى األ... حرف الجر، توجب جر الثاني أبدا

  المية وبيانية وظرفية وتشبيهية: اإلضافة أربعة أنواع :أنواع اإلضافة
وهي التي تفيد الملك أو االختصاص بتقدير حرف الالم، نحو هذا : اإلضافة الالمية -1

أخذت : منزل علي، بمعنى هذا منزل ملك علي، أو هذا منزل لعلي، أما االختصاص فكقولك
  .لجام الفرس، والمعنى اللجام خص بالفرسب

، و ضابطها أن يكون المضاف إليه جنسا ))ِمن((ما كانت بتقدير : اإلضافة البيانية -2
  .من المضاف، نحو هذا خاتم ذهب، والمعنى هذا خاتم من ذهب

وضابطها أن يكون المضاف إليه ظرفا )) في((ما كانت بمعنى  :اإلضافة الظرفية -3
Ä: ((سهر الليل مضن، و قوله تعالى للمضاف، نحو t<Ås9|Á≈ tƒ Ç ôf Åb¡9$# Ò>$ t/ö‘r&u šχθ è%Ìh� x�tG•Β 

î�ö� yz ÏΘr& ª!$# ß‰Ïn≡ uθ ø9 $# â‘$ £γ s)ø9 $# ∩⊂∪((3 فاإلضافة في الجملة تفيد الظرفية الزمانية بمعنى السهر ،

  4))السجنفي الليل، وفي اآلية الكريمة تفيد الظرفية المكانية بمعنى الصاحبان في 
انتثر لؤلؤ الدمع على ورد : ما كانت على تقدير كاف التشبيه، مثل :اإلضافة التشبيهية -4

ورد (تشبيهية، والتقدير اللؤلؤ كالدمع، وكذلك في ) لؤلؤ الدمع(الخدود، فاإلضافة في 
  .، فالخد كالورد)الخدود
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  :اإلضافة المعنوية واإلضافة اللفظية
تفيد تعريف المضاف أو تخصيصه، وضابطها أن يكون المضاف غير وصف  :المعنوية

مفتاح الدار، كاتب : ، أو أن يكون وصفا غير مضاف إلى معموله، نحومضاف إلى معموله
وفي )) الدار((غير وصف ومعموله )) مفتاح(( القاضي، فالمضاف في الجملة األولى 

. ))القاضي((ير معمولها وهي كلمة وصف مضافة إلى غ)) كاتب((الجملة الثانية كلمة 
واإلضافة المعنوية تفيد تعريف المضاف إذا أضيف إلى معرفة مثل حصان زيد، أو تفيد 

  .تخصيصه إذا أضيف إلى نكرة مثل هذا كتاب رجل
ما ال تفيد تعريف المضاف وال تخصيصه، وضابطها أن يكون المضاف  :اإلضافة اللفظية

أو اسم مفعول أو صفة مشبهة، بشرط أن تضاف هذه  اسم فاعل أو مبالغة اسم فاعل،
األسماء إلى فاعلها أو مفعولها في المعنى، نحو هذا رجل طالب علم، وانصر رجال مهضوم 

  1.الحق
  :أحكام اإلضافة

   :المضاف -1
  .تجريده من التنوين ونوني التثنية والجمع

) أل(اللفظية فيجوز أن تتصل به إذا كانت اإلضافة معنوية، أما اإلضافة ) أل(تجريده من 
، أو مضافا إلى ما فيه )المكرمو سليم(، أو جمع مذكر سالما )المكرما سليم(إذا كان مثنى 

نحو الكاتب درس النحو، أو ) أل(نحو الكاتب الدرس، أو السم مضاف إللى ما فيه ) أل(
  :كقول الشاعر) أل(السم مضاف إلى ضمير ما فيه 

  2نِت المستحقُة صفوه     مني وٕان لم أرج منك نواالالود أ               
  :الكلمات المالزمة لإلضافة

، اإلشارةهناك أسماء ال تقبل اإلضافة، فال تكون مضافا أبدا كالضمائر وأسماء     
، وهناك أسماء تكون مالزمة اإلضافةفتقبل )) أيا((واألسماء الموصولة، وأسماء الشرط إال 

  مالزم للمفرد ومالزم للجملة؟: والمالزم لإلضافة نوعان .لإلضافة ال تنفك عنها
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  :المالزم لإلضافة إلى المفرد
إلضافة، ونوع ثان يجوز قطعه عن اإلضافة، ويبقى نوع ال يجوز قطعه عن ا: وهو نوعان

، وِشْبه وقاب، وكال وكلتا )عند، بين، وسط(، مثل الظروف المضاف إليه منويا في الذهن
  .وذواتا وذوو وذوات وأولو وأوالت وقصار وسبحان وسعديك وحنانيكوذو وذات وذوا 

  :أحكام ما يالزم اإلضافة إلى المفرد
، ككلتا، و كال، ولدن ولدا، وسوى، وسبحان، منه ما يضاف إلى الظاهر والضمير    

ال  منه مو . فبإمكانك أن تقول كال الرجلين، أو كالهما، وسبحان اهللا، وسبحانك يا رب
أما لبيك وسعديك حنانيك . ، فيقال وحدك ووحده وحدها)وْحدَ ( إلى الضمير مثل يضاف إال

  .ودواليك فال تضاف إال إلى المخاطب، فيقال لبيك ولبيكما وسعديكم
كال وكلتا إذا أضيفتا إلى الضمير فإنهما تعربان إعراب المثنى، باأللف رفعا وبالياء     

رأيت الرجلين كليهما، ومررت بالرجلين كليهما، أما نصبا وجرا، فيقال جاء الرجالن كالهما، 
إذا أضيفتا إلبى اسم غير ضمير فإنهما تعربان إعراب االسم المفصور بتقدير حركات مقدرة 
عل األلف للتعذر، نحو جاء كال الرجلين ورأيت كال الرجلين، ومررت بكال الرجلين، فكال 

ة المقدرة على األلف، وفي الجملة في الجملة األولى فاعل، وعالمة اإلعراب هي الضم
الثانية، مفعول به وعالمة اإلعراب هي الفتحة المقدرة، وفي الجملة الثالثة، اسم مجرور 

كما يصح عن كال وكلتا اإلخبار عنهما بصفة تحمل  .وعالمة اإلعراب هي الكسرة المقدرة
بار بالمثنى مراعاة ضمير المفرد مراعاة للفظ، فيقال كال الرجلين عالم، ويصح أيضا اإلخ

كما أنا الكلمتين ال تضافان إال إلى المعرفة التي تدل  .للمعنى فيقال كال الرجلين عالمان
  .على اثنين
  :أحكام أي

›ΝèO  ∅tãÍ”∴oΨs9 ÏΒ Èe≅ä. >πyè§ :ال تضاف إال إلى معرفة، كقوله تعالى :أي الموصولة Ï© öΝåκš‰r& 

‘‰x© r& ’ n? tã Ç≈uΗ÷q §�9$# $ |‹ÏGÏã ∩∉∪1  

، )نعت(إلى نكرة، مثل، رأت تلميذا أي تلميذ  فال تضاف إالذا كانت منعوتا بها أو حاال إأما 
   )حال(سرني سليم أي مجتهد 

                                                           
 سورة مريم -  1



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محاضرات في علم   النحوـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

32 
 

تضاف إلى النكرة والمعرفة، مثل أي رجل جاء؟ وأيكم جاء؟ : أي الوصفية واالستفهامية
  .وأي تلميذ يجتهد ينجح، وأيكم يجتهد ينجح

والشرطية عن اإلضافة لفظا كقوله تعالى أيا ما تدعوا فله األسماء قد تقطع أي الموصولة 
  .هدتالحسنى وأي جاء؟ وأكرم أيا هو مج

هنا كلمات تكون مضافة إلى الجمل فقط، وال تكون مضافا إلى : المالزم لإلضافة إلى الجملة
  )إذا وٕاذ وحيث ومنذ ومذ ولما( المفرد، وهذه الكلمات هي 

فأتوهن من : جمل الفعلية واالسمية على تأويلها بالمصدر، قال تعالىإذ وحيث تضافان إلى ال
  ))، واذكروا إذ أنتم قليل))حيث أمركم اهللا

sŒ#: ((، قال تعالىإذا ولما تضافان إلى الجمل الفعلية فقط Î) u !$ y_ ã�óÁ tΡ «! $# ßx÷Gx�ø9 $#uρ ∩⊇∪((1  

واالسمية، مثل ما رأيتك منذ سافر مذ ومنذ إذا كانتا ظرفيتين تضافان إلى الجمل الفعلية 
 .سعيد، ما رأيتك منذ سفر سعيد

  :قطع اإلضافة
يقصد بقطع االسم عن اإلضافة حذف المضاف إليه لفظا ال معنى، سواء أكان     

  :المضاف إليه مفردا أم جملة، وٕاليك بيانه
وذلك يجوز قطع المضاف إلى االسم المفرد الظاهر أو إلى الضمير لفظا دون معنى، 

≅@ ((:، كقوله تعالى)كل وبعض(بحذف المضاف وتعويضه بالتنوين مثل كلمتي  ä. … ã&©! 

tβθ çFÏ⊥≈ s% ∩⊇⊇∉∪(2  

›7((: غن اإلضافة كقوله تعالى) إذ(يجوز قطع      Í≥tΒöθ tƒ uρ ßy t�ø�tƒ šχθ ãΖÏΒ ÷σßϑø9 $# ∩⊆∪ Î�óÇuΖÎ/ 

«!$# 4 ç�ÝÇΖtƒ ∅tΒ â !$t±o„ ( uθ èδ uρ â“ƒÍ“yè ø9 $# ÞΟŠÏm ، واألصل ويوم إذ يغلبون يفرح المؤمنون 3)∪∋∩ �9$#§

  4بنصر اهللا
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يجوز حذف المضاف إليه في كلمة غير فتصير مبنية على الضم، كقولهم شر     
  .األصدقاء المعتدي ليس غيُر، أي ليس غير المعتدي

يجوز قطعها عن اإلضافة فتصير مبنية على ) ل، بعدبق(بعض أسماء الغايات كــ     
  )هللا األمر من قبُل ومن بعدُ : تعالىالضم، كقوله 

  
  :المعرفة والنكرة

وهو ما شاع في (االسم النكرة : ينقسم االسم من حيث التعريف والتنكير إلى قسمين    
، أما االسم المعرفة فهو الذي لم يشع، وٕانما يكون 1)جنس موجود كرجل أو مقدر كشمس

سم ينطبق على أي رجل ألن هذا اال جاء رجل، فكلمة رجل نكرة: معينا ومحددا، فإذا قلت
جاء الرجل، فكلمة الرجل اسم معرفة عند المتكلم والسامع، فال شك : في الوجود، أما إذا قلت

واالسم المعرفة  بأن االسم الرجل يشير إلى رجل بعينه، وقد جعل النحاة االسم النكرة أصال
بأل واالسم العلم واسم اإلشارة  هي الضمير والمعرف فرعا، واالسم المعرفة في اللغة العربية

واالسم الموصول والمضاف إلى اسم معرفة والنكرة المقصودة بالنداء، وسنتطرف في هذا 
  .المحور على الضمير واسم اإلشارة واالسم الموصول

  
  :الضمير -1

  2الضمير هو اسم جامد مبني يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب
  :تبارات عدةيقسم الضمير حسب اع :أقسام الضمير

أنا ونحن والتاء في ذهبُت الياء في كتابي (ينقسم إلى متكلم مثل : من حيث المدلول -1
أنت وأنِت وأنتم وأنتما وأنتن والكاف في ساعدك، وألف (، وٕالى مخاطب مثل )وساعدني

االثنين في تذهبان ياء المخاطبة في تذهبين وواو الجماعة في تذهبون، ونون النسوة في 
هو  وهي وهما وهم وهن ألف االثنين في يذهبان وواو الجماعة  ( وٕالى غائب مثل  ،)تذهبن

  )في يذهبون، ونو النسوة في يذهبن
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ينقسم إلى ضمير بارز وضمير مستتر، فالبارز هو كل : حسب ظهوره في الكالم -2
ضمير له صورة صوتية في التركيب، أي كل ضمير يلفظ مثل أنا وأنت والتاء والكاف في 

أما المستتر فهو كل ضمير ليس له صور صوتية في الكالم وٕانما يقدر كقولك . عدتكسا
، وفي هذا المثال اجتمع ضميران ضمير بارز هوفالفاعل ضمير مستتر تقديره  ،كساعد

  .هووهو كاف الخطاب وهو مفعول به وضمير مستتر وهو الفاعل الذي تقديره 
وجوبا إذا كان من غير الممكن تعويضه باسم  يستتر الضمير :استتار الضمير وجوبا وجوازا

ظاهر، أو ضمير بارز ويستتر جوازا إذا كان بإمكانك أن تعوضه باسم ظاهر، أو ضمير 
  :وٕاليك بيانه. بارز
 ، أو)أذهب ونذهب(  يستتر الضمير وجوبا في كل فعل مضارع دال على متكلم    

، وقد استتر )سافر(المذكر المفرد ، وفي كل فعل أمر دال على المخاطب )تقومُ (مخاطب 
. الضمير وجوبا ألنك ال يمكنك أن تعوضه بظاهر فال يمكن القول أذهب زيد وال تقوم محمد

أما الضمير المستتر جوازا فه الذي قوم الظاهر مقامه كضمير الغائب في نحو زيد يقوم 
  1.فبإمكانك أن تقول زيد يقوم غالمه

  :م الضمير البارز إلى ضمير منفصل وضمير متصلينقس :من حيث االتصال واالنفصال
أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو (هو الذي يستقل بنفسه  :الضمير المنفصل -أ

  )هي وهما وهم وهن
التاء (هو الذي ال يستقل بنفسه إنما يكون متصال بالكلمة مثل  :الضمير المتصل - ب

ن وياء المخاطبة في تأكلين وألف االثنين في المتحركة في خرجت وواو الجماعة في يدخلو 
  )يذهبان وياء نون النسوة في تذهبن وياء المتكلم في ساعدني وكاف الخطاب في علمتك

  :لنفصالم إعراب الضمير
  قسم الضمير المتصل إلى ضمائر رفع وضمائر نصبين

وأنتما وأنتن وهو أنا ونحن وأنت وأنت وأنتم (ا اثنا عشر ضميرا وهي وعدده: ضمائر الرفع
أنت طالب، فأنت ضمير : فكل هذه الضمائر ال تكون إال مرفوعة مثل) وهي وهما وهم وهن

  متصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ
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إياي، إيانا، إياك، إياِك، إياكما، إياكم، (عددها اثنا عشر ضميرا وهي  :ضمائر النصب
ل هذه الضمائر ال تأتي إال منصوبة كقوله فك) إياكن، إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهن

  .، فإياك ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به)إياك نعبد وٕاياك نستعين: (تعالى
تنقسم الضمائر المتصلة إلى ضمائر رفع وضمائر نصب وضمائر  :إعراب الضمير المتصل

  جر
ذهبوا، ألف : ذهبُت وذهبَت وذهبِت، واو الجماعة: هي تاء المتكلم والمخاطب :ضمائر الرفع

  تذهبين: االثنين، يذهبان، ياء المخاطبة
  )ضربه(، هاء الغائب )علمني(ساعدتك، ياء المتكلم : نحو كاف الخطاب :ضمائر النصب
لم وياء المتك) كتابك(وهي الضمائر المتصلة باألسماء ككاف الخطاب : ضمائر الجر

  )كتابه(وهاء الغائب ) كتابي(
  :اتمالحظ

إذا أمكن أن يؤتى بالضمير المتصل فال يعدل عنه إلى المنفصل، فال يقال قام إنا وال     
أكرمت إياك لتمكنك من القول قمت وأكرمتك بخالف قولك ما قام إال أنا وما أكرمت إال 

  1إياك، فإن االتصال هنا متعذر ألن إال مانعة منه
ضمائر متصلة خاصة باالرفع فقط كالتاء المتحركة مثال، وأخرى مشتركة بين  هناك   

أعطاك، وكتابك، ساعدني، أما : النصب والجر ككاف الخطاب وضمير المتكلم، مثل
$: ((أو منصوبا أو مجرورا، كما في قوله تعالى فيأتي مرفوعا) نا(الضمير  oΨ−/u‘ Ÿω !$tΡõ‹ Ï{#xσè? 

βÎ) !$ uΖŠÅ¡ ®Σ ÷ρr& $ tΡù' sÜ÷zr&(2  فاألولى في محل جر ألنه مضاف إليه والثانية في محل نصب ،

  .ألنها مفعول به والثالثة والرابعة في محل رفع ألنها فاعل
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  :اسم اإلشارة -2
هو ما يدل على معين بواسطة إشارة حسية باليد إذا كان المشار إليه حاضرا، أو معنوية     

  1غي حاضرةإذا كان المشار إليه معنى أو ذات 
  :تنقسم أسماء اإلشارة بحسب المشار إليه إلى ما يلي :أقسام اسم اإلشارة

قسم يجب أن يالحظ فيه المشار إليه من ناحية أنه مفرد أو مثنى أو جمع، مع مراعاة  -1
  التذكير والتأنيث والعقل وعدمه في ذلك

  .بين القرب والبعدقسم يالحظ فيه المشار إليه من ناحية قربه أو بعده أو توسطه  -2
  :أنواع القسم األول

  وأشهر أسمائه ذا، مثل ذا إنسان مؤدب، وذا غزال جميل: يشار به إلى المفرد مطلقا ما -أ
ما يشار به إلى المفردة المؤنثة مطلقا سواء أكانت عاقلة أم غير ذلك، وعدد هذه  -ب

  .، تقول ذي فتاة متخلقة)هيذي، ذْه، ذِه، ذهي، ذات، تي، تا، تْه،تِه، ت(األسماء عشرة هي 
سواء أكان عاقال أم غي ذلك، وهو اسم واحد  :المثنى المذكر مطلقا ما يشار به إلى -ج
نصبا وجرا، تقول ذان رجالن، إن ذين رجالن، وسلمت على ذين، ) ذين(رفعا، و) ذان(

  وتعرب هنا إعراب المثنى
نصبا وجرا، ) تين(رفعا و) نتا(وهو الضمير  :ما يشار به إلى المثنى المؤنث مطلقا -د

  .وتعامل معامل االسم المثنى إعرابا
مذكر ومؤنث، عاقال وغي عاقل، ويتمثل في الضمير  :ما يشار به إلى الجمع مطلقا -ه

إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه (، )أولئك هم المفلحون: (أوالء، مثل قوله تعالى
  )هؤالء بناتي(، )مسئوال

  :ينظر فيه إلى المشار إليه من حيث البعد أو القرب، فهو ثالثة أنواع :ثانيالقسم ال -2
  كل األسماء السابقة التي ذكرتها من غير زيادة شيء في آخره    : ما يستعمل للقرب -أ

وتتمثل في بعض األسماء : ما يستعمل للتوسط، أي أن المشار إليه متوسط البعد -ب
أولئك و ذاك وذانك،  :، فيقال)كاف الخطاب(على التوسط السابقة مع زيادة الحرف الدال 

وهذا الحرف ال يلحق . فذانك برهانان من ربك: وتانك، وتيك وتاك وتيك، ومنه قوله تعالى
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أسماء اإلسارة المبدوءة بها التنبيه بينهما فاصل كالضمير في مثل هأنذا قادم، فال يقال 
سماء اإلشارة الخاصة بالمفردة المؤنثة إال كم أن هذه الكاف ال تضاف إلى آخر أ. هأنذاك

  )تاـ وتي وذي(في 
ال بد هنا من زيادة الم البعد وكاف الخطاب الحرفية معا في آخر : ما يستعمل للبعد -ج

         1تلك، أواللك، وال يقال أوالءلك: ، فيقالاسم اإلشارة
لية من كاف الخطاب، فيقال اإلشارة الخا يصح أن تدخل هاء التنبيه على أسماء: هاء التنبيه

هذا، هاته، هؤالء، وقد تجتمع مع كاف الخطاب بشرط عدم الفصل بشيء كالضمير، لذلك 
 .هذالك: هذاك وهاتاك، لكنهما إذا اجتمعا فال يصح مجيئ الم البعد، فال يقال: يقال

هذان هناك نوع آخر يشير إلى المكان، مثل ثم وهنا، و : أسماء اإلشارة الدالة على المكان
االسمان يشيران إلى المكان باإلضافة إلى أنهما ظرفا مكان، يشير الظرف هنا إلى المكان 
القريب، مثل هنا العلم واألدب، وقد يلحق بهاء التنبيه، وبذلك تكون هنا اسم إشارة وظرف 
مكان في آن واحد، وهي ظرف مكان ال ينصرف، فال تقع فاعال وال مفعوال وال مبتدأ، وال 

  .ن الظرفية المكانية إال إذا سبقت بحرف الجر، نحو سرت من هنا إلى هناكتخرج ع
أيضا يشير إلى المكان البعيد، كقوله  نأما اسم اإلشارة اآلخر فهو َثّم، وهو ظرف مكا

8í$sÜ: تعالى •Β §ΝrO & ÏΒr& ∩⊄⊇∪ 2 وهو غير منصرف مثل )ثمة(بالتاء في آخره ، وقد يلحق ،

  .ها هنا: إال أنه ال تلحقه هاء التنبيه على عكس هنا حيث يمكن القول )هنا(
  :إعراب اسم اإلشارة

كان  أسماء اإلشارة الدالة على الذات تكون مبنية في محل رفع أو جر أو نصب إال ما     
  :منها مثنى فيعرب إعراب المثنى مثال

  سكون في محل رفع فاعلجاء هذا الرجل، فالهاء للتنبيه وذا اسم إشار مبني على ال
  ذا اسم إشارة في محل نصب مفعول به: رأيت هذا

  .ذا اسم إشارة مبني في محل جر بحرف الجر: اتقيت بهذا
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 .اللكالمتكلم الممدودة فال يصح أن يدخل عليها الم البعد فال يقال أوالءلك، وٕانما يقال أو 
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  فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثنى: جاء هذان
  مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مثنى: رأيت هذين

  جره الياء ألنه مثنىاسم مجرور بالباء وعالمة : التقيت بهذين
  .ى الكسر كؤالء، وعلى السكون كتهْ أما بقية األسماء فمنها ما يكون مبنيا عل

إذا لم تسبق بحر  أما أسماء اإلشارة الدالة على المكان فتعرب إعراب الظروف المنصوبة
  1جر

 :االسم الموصول -3
هو اسم غامض مبهم يحتاج دائما إلى تعيين مدلوله وٕايضاح المراد منه إلى أحد شيئين     

لة من ضمير صلة وٕاما ما شبهها، وكالهما يسمى صلة الموصول، وال بد من الصبعده، إما 
وهو كل  .على اسم الموصول، هذه الصلة هي التي تعطي االسم الموصول التعريف ديعو 

، كما أنه ال يفيد الموصول 2ويعين مسماه بواسطة الصلة اسم احتاج إلى صلة وعائد،
  3المقصود إال والصلة معلومة للسامع

  :ألفاظ االسم الموصول
  الموصول إما أن يكون مختصا أو عاما، ويسمى األخير بالمشترك    

  :وهو المختص بداللة معينة دون غيرها، وألفاظه هي :الموصول المختص -أ
  للعاقل ولغير العاقل، يقال جاء الذي يحبنا، وجاء الذيالذي للمفرد المذكر  -1
  للمؤنث العاقل وغير العاقل :التي -2
  اللذان رفعا واللذين نصبا وجرا للمثنى العاقل ولغير العاقل، -3
  العاقل ولغير العاقل اللتان رفعا واللتين نصبا وجرا للمثنى المؤنث -4
  الذين للجمع المذكر العاقل -5
  لجمع المؤنث العاقل ولغير العاقل: )الالتي(الالت  -6
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، دار 30محمد حماتسة عبد اللطبف، أحمد مختار عمر، محمد النحاس زهران، النحو األساسي، ص -  2

 1997الفكر العربي، مدينة نصر، مصر 
الوهاب محمد، مراجعة ، المقدمة الجزولية، تحقيق شعبان عبد )أبو موسى بن عبد العزيز(الجزولي  -  3
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  لجمع المؤنث العاقل ولغير العاقل )الالئي(الالء  -7
  للعقالء من جمع المذكر والمؤنث )األالء(األلى  -8
م للمذكر والمؤنث وللمفرد والجمع، اوهو صالح لجميع األقس: االسم الموصول المشترك -ب

  :وهذه ألفاظه
مثل خير إخوانك من يبصرك بعيوبك،  ادة للداللة على العاقل،يستعمل هذا االسم ع :َمن

عاد من سافر، عادت من : وهي صالحة للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، فيقال مثال
  :وقد تستعمل لغير العاقل في األحوال التالية.  سافروا، عاد من سافرا سافرت، عاد من

 Νåκ÷]Ïϑsù: أن يكون الكالم في شيء له أنواع متعددة فيها العاقل وغير العاقل، كقوله تعالى -

̈Β  Å´ ôϑtƒ 4’n? tã ÏµÏΖôÜ t/ 1  

عند تشبيه غير العاقل بالعاقل أثناء السياقات العاطفية كأن تخاطب القمر الذي استهواك  -
  .هال  تسمع همساتي أيها القمر الجميل، يا من يطل علي بوجهك المشرق،: منظره

أيها الكون الجميل : أن يكون مضمون الكالم متجها إلى شيء يشمل العاقل وغيره، كقولك -
  .من فيك ينكر وجود الخالق العظيم

االسم الموصول من مفرد مذكر، ولكن معناها قد يخالف لفظها، ولهذا يصح أن  :مالحظة
ألكثر، وقد يجوز فيه مراعاة المعنى، يعود الضمير عليها مفردا مذكرا وفقا للفظها وهو ا

  :وٕاليك األمثلة
 )Νåκ÷]ÏΒ uρ  ¨Β ß ÏΒ ÷σãƒ Ïµ Î/ Νåκ÷]ÏΒ uρ  ¨Β āω Ú∅ÏΒ ÷σãƒ ÏµÎ/ 4 y7 š/u‘uρ ÞΟ n=÷ær& tÏ‰Å¡ ø�ßϑø9 $$ Î/ ∩⊆⊃∪(2   

)Νåκ÷]ÏΒ uρ ̈Β tβθ ãè ÏϑtGó¡o„ y7 ø‹ s9 Î) 4 |MΡr' sùr& ßìÏϑó¡ è@ §Μ÷Á9$# öθ s9 uρ (#θ çΡ% x. Ÿω šχθè=É)÷ètƒ ∩⊆⊄∪(3  

ففي اآلية األولى طابق الضمير االسم الموصول من، حيث ورد مفردا مذكرا مراعاة للفظه، 
االسم الموصول من حيث اللفظ وهذا ) واو الجماعة(وفي اآلية الثانية لم يطابق الضمير 

  .مراعاة للمعنى
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تستعمل للعاقل للمفرد والمثنى والجمع وللمذكر والمؤنث، وقد  تستعمل عادة لغير العاقل،: ما
  :فيما يلي

يسبح هللا ما في السماوات : إذا اختلط العاقل بغيره وقصد غير العاقل لكثرته، كقوله تعالى -
  )وما في األرض

أكرم ما شئت من المجاهدين واألبرار، : أن يالحظ في التعبير اقنران العاقل بصفاته، مثل -
  .فأنت تريد الذات العاقلة وصفاتها

إني لم : يتراءى لك شيء من بعيد وأنت ال تدري ماهو أإنسان أم ال فتقولالمبهم، كأن  -
أتبين ما أراه، وكذلك لو علمت أنه إنسان وأنت ال تدري أذكر هو أو أنثى كما في قوله 

  .إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني: تعالى
ؤنث بشرط أن تتصل ر والمكوللمذ تكون ضمير للعاقل ولغيره للمفرد والمثنى والحمع: أل

يعجبني الشاعر القوي، : ، مثل قولك)اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة(بوصف صريح 
فأل هنا اتصلت باسم فاعل لذلك عدت سما موصوال، ولكنها ال تعرب ألن اإلعراب يقع 

  .على الوصف
  :تكون للعاقل ولغيره مفردا وغير مفرد، كقول الشاعر: ذو

  1أبي وجدي     وبئري ذو حفرت وذو طويت فإن الماء ماء           
 االستفهاميتين،تكون للعاقل ولغيره، ومن شروط مجيئها موصولة أن تسبق بما ومن : ذا

  :ماذا أنزل ربكم، وكقول الشاعر: كقوله تعالى
  2وقصيدة تأتي الملوك غريبة    قد قلتها ليقال من ذا قالها؟           

  يسرن أي هو نافع، يسرني أي هي نافعة: وغير مفر، تقولتكون للعاقل ولغيره مفردا : أي
وتختلف أي عن بقية الموصوالت حيث تكون معربة وال تبنى إال في حالة واحدة، وٕاليك 

  حاالت بنائها وٕاعرابها
ضمير  -هو المبتدأ-تكون مبنية إذا أضيفت وكانت صلتها جملة اسمية، صدرها و :البناء

  .ر، والتقدير يعجبني أيهم هو مغامريعجبني أيهم مغام: محذوف، مثل
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  :تعرب في الحاالت التالية :اإلعراب
  سيزورني أيهم هو أشجع: إذا كانت مضافة وصلتها جملة اسمية وصدرها مذكور، مثل -أ

سيفوز أي هو : وصلتها جملة اسمية صدرها مذكور، نحو: مضافة رإذا كانت غي -ب
  مخلص

 سيسبق أي : مذكور مثل رمضافة وصلتها جملة اسمية صدرها غي رإذا كانت غي -جـ 
  1وسوف نذكر بالخير أّيًا محسن، .خبير

تزور أيهم محمد مكرمه، : وتعرب أيضا إذا كان صلتها اسما ظاهر أو فعال ظاهرا، نحو -د
  .سوف أثني على أيهم يتسامى بنفسه

جاء الذي وتوقفت : فإذا قلتاالسم الموصول يكون مبهما من غير صلته، : صلة الموصول
فإن المستمع لن يفهم قصدك وهنا تكون مضطرا إلى إيراد صلة الموصول التي تزيل إبهامه 

  .جاء الذي كان مسافرا البارحة: وغموضه، كأن تقول مثال
  وشبه جملة) اسمية، فعلية(جملة : الصلة نوعان: أنواع الصلة

هي (صلة الموصول هنا وردت جملة اسمية ادفع بالتي هي أحسن، ف: كقوله تعالى: الجملة
%tÏ :وله تعالىق، وك)أحسن ©!$# tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ Í=ø‹ tó ø9$$ Î/ tβθ ãΚ‹É)ãƒ uρ nο4θ n=¢Á9$# $ ®ÿÊΕ uρ öΝßγ≈ uΖø%y— u‘ tβθà)Ï�Ζãƒ ∩⊂∪ 

  )يؤمنون(فصلة الموصول في هذه اآلية وردت جملة فعلية  2
ومعنى وال يصح أن تكون ومن شروط ورود الصلة جملة أن تكون جملة خبرية لفظا 

  ''حافظ عليه''اقرأ الكتاب الذي : إنشائية، فال يقال
أكرمت الذي نجح في االمتحان، فهذه : مفصال للمخاطب،كأن تقول أن يكون معناها معهودا

الجملة صحيحة إذا كان بينك وبين المخاطب عهد في شخص معين، إما إذا لم يكن هناك 
  .عهد فتكون الجملة غير صحيحة

ن تشتمل الجملة على ضمير يعود على اسم الموصول يطابقه في اللفظ والمعنى معا أو في أ
جاء الذي سافر، جاء الذين سافروا، : أحدهما، ويسمى هذا الضمير بالرابط أو العائد، مثل

فالعائد هنا طابق الضمير لفظا ومعنى ألنه مختص، أما إذا لم يكن مختصا كأن يكون عاما 
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جاء من يحب اللعب، وقد يطابقه في اللفظ : بقه من حيث اللفظ والمعنى مثلمشتركا فقد يطا
  .ومنهم من يؤمن به :أو المعنى، مثل

  
  :التوابع

التابع هو االسم الذي يتبع اسما قبله إعرابا فيكتسب الرفع أو النصب أو الجر من      
: ذا قلنا’كيد والعطف، فالنعت والبدل والتو : االسم المتبوع، والتوابع في اللغة العربية هي

  .جاء الرجل العالم فكلمة العالم تابعة إعرابا لكلمة الرجل بعدها نعتا
  

  )الصفة( :النعت -1
جاء التلميذ : بعد اسم ليبين بعض أحواله أو أحوال ما يتعلق به، نحو هو ما يذكر   

أحوال المنعوت ) المجتهد(المجتهد، وجاء الرجل المجتهد ابنه، ففي الجملة األولى بين النعت 
  1.نهب، أما في الجملة الثانية فقد بين النعت ما يتعلق بالموصوف وهو ا)الرجل(

  :ض التاليةيؤتى بالنعت لألغرا: أغراض النعت
إذا كان المنعوت معرفة، كأن تقول جاء الطالب المجنهد، فكلمة المجتهد : التوضيح -أ

  .وضحت كلمة الطالب
إذا كان المنعوت نكرة فإن النعت يؤتى به للتخصيص مثل هذا رجل عالم، : التخصيص -ب

  .فكلمة عالم خصصت االسم المنعوت
  :شروط النعت

اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة اسم (اسما مشتقااألصل في النعت أن يكون     
، وقد يأتي جملة بنوعيها االسمية والفعلية، كما قد يأتي جامدا، وهنا يؤله النحاة )تفضيل

  :بالمشتق، وذلك في تسع صور
هذا رجل عدل، فكلمة عدل مصدر جامد، ولذلك يئول بعادل وهو اسم : يأتي مصدرا -

  )اسم مفعول(مشتق 
  أكرم عليا هذا، أي المسار إليه: اسم إشارة-
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  جاء رجل ذو علم وجائة امرأة ذات هلم: ذو وذات بمعنى صاحب وصاحبة -
  جاء الرجل الذي اجتهد بمعنى المجتهد: االسم الموصول المثترن بأل -
  ما دل على عدد المنعوت، نحو  جاء رجال أربعة، أي معدودون بهذا العدد  -
  رأيت رجال دمشقيا :االسم الملحق بياء النسبة -
  ما دل على تشبيه نحوك رأيت رجال أسدا ورأيت رجال حمارا، أي شجاعا وغبيا -
  أكرم رجال ما أي رجال مطلقا غير مقيد بصفة ما: النكرة التي يراد بها اإلبهام) ما( -
أنت رجل كل الرجل، وجاءني : الدالتين على استكمال الموصوف للصفة) كل وأي(كلمتا _ 

ويقال أيضا جاءني رجل أيما  .جل، أي الكامل في الرجولية وكامل في الرجوليةرجل أي ر 
  )ما(رجل بزيادة 

  :النعت الحقيقي والنعت السببي
رأيت رجال : النعت الحقيقي هو التعت الذي يبين صفة من صفات الموصوف نحو     

أما النعت ، )رجل(شجاعا، فكلمة شجاعا المنصوبة نعت حقيقي ألنه بينت صفة من صفات 
هذه : وله تعالىقالسببي فهو الذي يبين صفة من صفات ما له تعلق بمتبوعه وارتباط به ك

صفة من صفات أهل  القرية الظالم أهلها، فكلمة الظالم نعت سببي للقرية ألنه وضحت
  .القرية المرتبطين بالقرية

الرفع، (ي اإلعرابوف في التعريف أو التنكير األصل أن يطابق النعت منعوته: شروط النعت
سافر : مثل قولك) مذكر، مؤنث(جنس الو ) مفرد، مثنى، جمع( عددوفي ال) النصب، الجر

في اإلعراب وفي اإلفراد ) الرجل(الرجل الطيب لطلب العلم، فكلمة الطيب طابقت المنعوت 
  .وكذلك في التعريف وفي التذكير

جاء الرجل الكريم أبوه، : تقول حمل ضمير المنعوت فإنكأما النعت السببي الذي لم يت    
وجاء الرجال الكريم أبوهم، وجاء الرجل الكريمة أمه، وٕاذا تحمل النعت السببي ضمير 

جاء الرجالن : المنعوت فإنه يطابقه في التعريف أو التنكير وفي اإلعراب وفي العدد، فتقول
  1.الكريما األدب، وجاء الرجال الكرام األب، وجاء المرأة الكريمة األب
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كما أن النعت ال يطابق منعوته إذا كان صفة على وزن فعول بمعنى فاعل نحو رجل     
غيور وامرأة غيور، وعلى وزن مفعال نحو رجل معطاء وامرأة معطاء، وعلى وزن فعيل 
بمعنى فاعل نحو رجل جريح وامرأة جريح وعلى وزن مفعيل نحو رجل معطير وامرأة معطير 

  .المرأة مغشم ورجل مغشموعلى وزن مفعل نحو 
إذا كان مصدرا نحو قولك رجل عدل وامرأة عدل ورجالن عدل وال يطابق النعت منعوته 

  .ورجال عدل ونساء عدل
جبال شامخات وجبال شامخة، : أما النعت لجمع ما ال يعقل فيجوز فيه الوجهان، كأن تقول
  1.قوم صالح وقوم صالحون: ولأما ما كان وصفا السم الجمع فيجوز فيه اإلفراد والجمع، فتق

النعت إما أن يأتي مفردا أي كلمة واحدة كما سلف، وقد يأتي : فرد والنعت الجملةمالنعت ال
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، فالجملة الفعلية : جملة بنوعيها االسمية والفعلية، مثل

لجملة االسمية أبوه جاء رجل أبوه كريم فا: يسعى في محل رفع نعت لرجل، وكذلك حين تقول
  .كريم في محل رفع نعت لرجل

نالحظ بأن من شروط أن تكون الجملة نعتا أن تكون وصفا لنكرة، ألن الجمل بعد     
  .أحوال وبعد النكرات صفاتالمعارف 

صادق رجال : ومن شروط الجملة النعتية أن تكون خبرية غير إنشائية لذلك ال يصح أن يقال
  )احترمه(

هذا رجل فوق : جاء بعد االسم النكرة شبه جملة فإنها ال تعد نعت نحو قولناأما إذا     
الدار، فالظرف هنا كما يقول معظ النحاة ليس شبه الجملة وٕانما هو محذوف وقد تعلق به 

  .الظرف وتقديره كائن أو موجود
   :النعت المقطوع

بتدأ محذوف، أو يقطع النعت عن متبوعه فيخالفه في اإلعراب، كأن يصير خبرا لم    
وٕان شئت جعلته صفة فجرى على األول، وٕان شئت : (يقول سيبويه مفعوال به لفعل محذوف،
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ويكون ذلك ألغراض معينة يقصدها المتكلم كالمدح، والذم والترحم،   ،1)قطعته فابتدأت به
  :وٕاليك بيان ذلك

بعدها نعتا للفظ الجاللة،  الجرنالحظ أن أصل كلمة العظيم هو : أو العظيمَ  الحمد هللا العظيمُ 
ولكن المتكلم أراد غير ذلك حيث قام بقطعها عن النعتية فصارت خبرا لمتدإ محذوف تقديره 

وما فعله المتكلم كان  أما بالنصب فتكون مفعوال به لفعل محذوف تقديره أعظم أمدح، هو،
به لفعل محذوف  ع النعت فيصير مفعوالوقد يقط : وكذلك إذا قال الغرض تعظيم اهللا تعالى،

وكذلك إذا قلت أحسن إلى الرجل المسكيُن، . وامرأته حمالة الحطب: تقديره أذم  كقوله تعالى
أو المسكيَن، فالغرض من قطعك للنعت هو الترحم، بالرفع على أساس أنه خبر لمبتدإ 

  .محذوف، وبالنصب على أساس أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره أرحم
  

  :البدل -2
  2لتابع المقصود بالحكم بال واسطة بينه وبين متبوعه، نحو واضع النحو اإلمام عليهو ا    

  :البدل أربعة أقسام هي: أقسام البدل
ويسمى أيضا بدل الكل من الكل، وهو أن يطابق البدل متبوعه في : البدل المطابق - أ

tΡÏ‰÷δ$: المعنى الكلي، كقوله تعالى $# xÞ≡ u�Å_Ç9$# tΛÉ)tGó¡ ßϑø9 $# ∩∉∪ xÞ≡ u�ÅÀ tÏ%©!$# |Môϑyè ÷Ρr& öΝÎγ ø‹n=tã Î Å ،

  .في المعنى) الصراط(طابق المدل منه ) صراط(فالبدل 
: جاءت القبيلة ربعها، وكقولنا: وهو بدل الجزء من كله كأن يقال: بدل البعض من الكل -ب

  .معرب ومبني: االسم نوعان
وهو بدل الشيء مما يشتمل عليه على شرط أن ال يكون جزء منه،  :بدل االشتمال -جــ 

دل بمثل أعجبني خالد خلُقه، وال بد لبدل البعض وبدل االشتمال من ضمير يربطهما بال
يسألونك عن : ثم عموا وضموا كثير منهم، وقوله تعالى: مذكورا كان كما في قوله تعالى

?uρ ’n!¬: لىالشهر الحرام قتال فيه، أو مقدرا كقوله تعا tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# ÷kÏm ÏM ø�t7ø9 $# Ç tΒ tí$ sÜ tGó™$# 
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، وال ال يكون مطابقا له وال بعضا منهوهو بدل الشيء مما بيانه، بحيث : البدل المبابن -د
  بدل الغط، وبدل النسيان، وبدل اإلضراب: يكون المبدل منه مشتمال عليه، وهو ثالثة أنواع

جاء : ما ذكر ليكون بدال من اللفظ الذي ذكره اللسان غلطا، كأن تقول :بدل الغلط -1
فقلت جاء الطالب، ثم الطالب، األستاذ، فأنت نويت أن تقول جاء األستاذ ولكنك أخطأت 

  .انتبهت إلى خطأك فصححته، وبذلك تكون كلمة األستاذ بدل غلط من الطالب
ما ذكر ليكون بدال من لفظ تبين لك بعد ذكره فساد قصدك، كأن تقول  :بدل النسيان -2

درس محمد في قسنطينة، جيجل، توهمت أنه درس في قسنطينة، ثم أدركت فساد رأيك 
والفرق بين بدل الغلط وبدل النسيان، أن بدل الغلط يتعلق باللسان، . فصححته بكلمة جيجل

  .أما بدل النسيان فمتعلق بالجنان
ما كان في جملة، فصد كل من البدل والمبدل منه صحيح، غي أن  :بدل اإلضراب -3

خذ القلم، الورقة،  أمرته بأخذ : المتكلم عدل عن قصد المبدل منه إلى قصد البدل، كأن تقول
م، ثم أضربت عن أمر أخذ القلم إلى أمر أخذ الورقة، وجعلت األمر األول في حكم القل

والبدل المباين بأقسامه ال يقع في كالم البلغاء، والبليغ إذا وقع في شيء منه أتى . المتروك
  3.بين البدل والمبدل منه بكلمة بل داللة على غلطه أو نسيانه أو إضرابه

  :أحكام البدل
إلى صراط :أن يطابق البدل المبدل منه في التعريف والتنكير، قال تعالىليس شرطا     

مستقيم صراط اهللا، فقد أبدل صراط اهللا وهو معرفة من صراط مستقيم وهو نكرة، وقد تبدل 
  .لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة: النكرة من المعرفة، كقوله تعالى

قم أنت، فأنت : من المضمر، أما قولكيبدل الظاهر من الظاهر وال يبدل المضمر     
  توكيد وليس بدال
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  أما قولهم رأت زيدا إياه فمن وضع النحاة: ال يبدل المضمر من الصحيح، قال ابن هشام    
ZπuŠÏδ: ويجوز إبدال الظاهر من ضمير الغائب كقوله تعالى Ÿω öΝßγ ç/θ è=è% 3 (#ρ•�|  r& uρ “ uθ ôf̈Ζ9 $# 
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أو اسم شرط يجب ذكر همزة االستفهام أو إن الشرطية مع إذا أبدل اسم من اسم استفهام     
كم مالك أعشرون أم ثالثون من جاءك أعلي أم خالد، ما صنعت أخيرا أم شرا؟ : البدل مثل

  2,علي  وٕان خالد فأكرمه من يجتهد إن
  

  :عطف البيان -3
العطف نوعان عطف نسق وعطف بيان، فعطف النسق هو الذي يرد االسم المعطف      

جاء محمد وعمر، أما عطف البيان البيان فهو التابع الجامد يشبه : بعد حرف عطف كقولنا
أقسم باهللا : النعت، وينزل من المتبوع منزلة الكلمة الموضحة لكلمة غريبة قبلها، كقول الراجز

لتوضيحه والكشف عن المراد ذكر ))  أبو حفص((ف بيان على أبو حفص عمر، فعمر عط
  3به، وهو نفشير له وبيان

  :فائدة عطف البيان
جاء أمير المؤمنين : نأتي بعطف البيان لتوضيح متبوعه إذا كان المتبوع معرفة، نحو    

: اشتريت حليا: عمر، أما إذا كان المتبوع نكرة فيأتي عطف البيان لتخصيصه، نحو قولنا
 .x�ρr& ×οt�≈¤÷: ((، وكوله تعالى)حليا(عطف بيان خصصت المتبوع النكرة ) سوارا(سوارا، فكلمة  

ßΘ$yèsÛ tÅ3≈ |¡tΒ ((4  
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  :حكم عطف البيان

يجب أن يطابق عطف البيان متبوعه في اإلعراب، والعدد والجنس والتعريف والتنكير،      
من ) أم المؤمنين(برأ اهللا أم المؤمنين عائشة، فعائشة عطف بيان طابق متبوعه : كقولنا

  )معرفة(وفي التعريف ) مؤنث(والجنس ) مفرد(والعدد  )النصب(حيث اإلعراب 
متبوعه وأشهر وٕاال صار بدال، فإذا قلنا جاء هذا  يجب أن يكون عطف البيان أوضح من

  الرجل، فالرجل بدل من اسم اإلشارة ألن اسم اإلشارة أوضح من المعرف بأل
هو أن البدل هو المقصود بالحكم دون المبدل منه أما  :الفرق بين عطف البيان والبدل

وٕانما جيء بالتابع عطف البيان فيكون غير مقصود بالحكم، فالمقصود بالحكم هو المتبوع، 
  :توضيحا له، الحظ الفرق بين العطف والدل من خالل هذين المثاليين

  ذلك الرجل شاعر
  بنى أمير المؤمنين عمر البصرة

فالرجل في المثال األول بدل ألنه مقصود بالحكم، أما عمر فهو عطف بيان وهو غير 
جيء بكلمة عمر تفسيرا مقصود بالحكم لن المقصود بالحكم هو أمير المؤمنين ، وٕانما 

  .وتوضيحا للمتبوع
كل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدل الكل من الكل إذا لم يمكن االستغناء 

، مثل فاطمة جاء حسين أخوها، ففي هذا المثال ال يمكن أن يستغنى عنه أو عن متبوعه
أن تكون ) وهاأخ(فاطمة جاء حسين، لذلك تصلح كلمة : ، فال يقال)أخوها(عن التابع 
  :، وكذلك كقول الشاعرفقطعطف بيان 

  أنا ابن التارك البكري بشر    عليه الطير ترقبه وقوعا                
فبشر عطف بيان عن البكري ال بدل منه ألنك لو حذفت المتبوع لوجب أن تظيف التارك 

جمع مذكر سالما، إلى بشر وهو ممتنع ألن إضافة ما فيه أل إذا كان ليس مثنى أو مجموعا 
  .إلى ما كان مجردا عنها غير جائز
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) زيد(يا زيد الحارث، فالحارث عطف بيان، وليس بدال ألنك لو حذفت المتبوع : وكقولك
ال يجتمعان إال في لفظ ) أل(و) يا(يا الحارث، فإن ذلك ال يجوز، ألن حرف النداء : وقلت

  1الجاللة
  

  :التوكيد -4
ت أمر المكرر في نفس السامع، وهو من التوابع حيث يتبع اسما هو تكرير يراد به تثبي     

  .قبله إعرابا، مثل رأيت السارق السارق بأم عيني
التوكيد نوعان لفظي ومعنوي، فالتوكيد اللفظي يكون بتكرار اللفظ نفسه، كما : أنواع التوكيد

  ..)نفس، كلعين، (في المثال السابق، أما التوكيد المعنوي فيكون بألفاظ معينة مثل 
  :التوكيد اللفظي -أ

يكون بإعادة المؤكد بلفظه أو مرادفه سواء أكان اسما ظاهرا أم ضميرا أم فعال أم حرفا     
$ (:أم جملة، نحو قوله تعالى uΖù=è%uρ ãΠ yŠ$t↔̄≈ tƒ ôä3ó™$# |MΡr& y7 ã_ ÷ρy— uρ sπ̈Ψpg ø:$#(2 فالضمير المنفصل ،

، والفعل في قولنا انتصر )اسكن(للضمير المستتر الذي هو فاعل في قوله  أنت توكيد
انتصر المسلمون، والحرف مثل ال ال أبوح بالسر، والجملة نحو جاء علي جاء علي، 

 3.والمرادف نحو أتى جاء علي
  :التوكيد المعنوي - ب

على شرط أن تضاف إلى ) نفس، عين، جميع، كال، كلتا( يكون بألفاظ معينة وهي      
فسجد المالئكة كلهم أجمعون، وفائدته رفع احتمال أن : ضمير يناسب المؤكد، كقوله تعالى

يكون في الكالم مجاز أو سهو أو نسيان، فإذا قلت جاء األمير، فقد  يتوهم السامع أن يكون 
إما إذا قلت جاء األمير نفسه، فكلمة نفسه أكدت أن األمير جاء  قد جاء من ينوب عنه،

جاء الرجالن، وأنكر السامع مجيئهما، أو توهم مجيء أحدهما فقط، : وكذلك إذا قلت .بذاته
  .جاء الرجالن كالهما: فتقول له
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  :أحكام التوكيد
، ، وجاء النساء لتقوية التوكيد يؤتى بكلمة أجمع بعد كلمة كله، فيقال جاء الجيش كله أجمع

: كلهن جمع، وقد يؤكد بأجمعين وجمعاء وجمع وٕان لم تتقدمهم كلمة كل، كقوله تعالى
  ألغوينهم أجمعين

  ال يجوز تثنية أجمع وجمعاء
ال يجوز توكيد النكرة إا إذا كان توكيدها مفيدا، بحيث تكون النكرة المؤكدة محدودة، والتوكيد 

صمت دهرا كله، وال سرت : كفت أسبوعا كله، وال يقالمن ألفاظ اإلحاطة والشمول، نحو اعت
  شهرا نفسه، ألن األول مبهم، والثاني مؤكد بما ال يفيد الشمول

، المتصل أو المستتر بالنفس أو العين وجب توكيده إذا أريد توكيد الضمير المرفوع    
رورا فال جئت أنا نفسي، أما إذا كان الضمير منصوبا أو مج: بالضمير المنفصل، فيقال

أكرمتهم أنفسهم، مررت بهم أنفسهم، وكذلك إذا كان التوكيد بغير : يجب فيه ذلك، فيقال
 .قاموا كلهم: النفس أو العين، فيقال

الضمير المرفوع المنفصل يؤكد به كل ضمير متصل، مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا،     
منفصل في محل رفع إذا قمت أنت، أكرمتك أنت، ومررت بك أنت، ويكون الضمير ال: نحو

أكدنا به الضمير المرفوع، وفي محل نصب إن أكدنا به الضمير المنصوب، وفي محل جر 
، وقد ذكر السيوطي عن ابن النحاس أن الضمير الثاني إن أكدنا به الضمير المجرور

 :المؤكد مرفوع دائما، سواء أكان الضمير األول المؤكد مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، نحو
  1قمت أنا، ورأيتك أنت ومررت به هو

يؤكد المظهر بمثله ال بالضمير، فيقال جاء علي نفسه، وال يقال جاء علي هو، أما المضمر 
  .أحسنت إليهم أنفسهمجئت أنت نفسك، و : فيؤكد بمثله وبالمظهر، مثل

  2جاء علي بنفسه: يجوز أن تجر النفس والعين بالباء الزائدة فيقال
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  :المنادى
  .المنادى اسم وقع بعد حرف من حروف النداء السبعة، نحو يا محمد أقبل

  :أحرف النداء
  الهمزة، وأي للمنادى القريب، فيقال، أزيد خذ نصيحتي، أمحمد ساعد صاحبك

  للقريب والبعيد والمتوسط، نحو يا رجل كن مطيعا: الياء
  وامصيبتاه: للندبة: وا

  بغيرها تتعين يا بنداء لفظ الجاللة فال ينادى
  :أقسام المنادى وأحكامه

يذهب علماء النحو إلى أن المنادى في أصله مفعول به حذف فيه الفعل أدعو أو أنادي، 
يا عبد اهللا، فعبد اهللا الذي هو : وكذلك الفاعل الذي هو ضمير مسستر تقديره أنا، فحين أقول

  .منادى أصله مفعول به، والتقدير أنادي عبد اهللا
  :أقسامه
  :حاة المنادى إلى خمسة أقسام هيقسم الن

  ويكون مبنيا في محل نصب على النداء: المنادى العلم
  يا عبد اهللا: يكون منصوبا، نحو: المنادى المضاف

  يا طالبا علما، ويكون منصوبا وما بعده يأتي منصوبا: نحو: المنادى الشبيه بالمضاف
يا : نصب على النداء، نحو ويكون مبنيا على الضم في محل: المنادى النكرة المقصودة

  طالب، وسميت بالنكرة المقصودة، ألنك تقصد منادى بعينه فيصير في حكم المعرفة
 .يا طالبا، فأنت ال تقصد طالبا بعينه: يأتي منصوبا، كقولك: المنادى النكرة غير المقصودة

رجالن، يا يا علي، يا : يبنى المنادى المبني على ما يرفع به من ضمة أو ألف أو واو، نحو
ورجالن منادى نكرة  ، فعلي منادى اسم علم مبني على الضمة في محل نصب،1مسلمون

مقصودة مبني على األلف ألنه مثنى في محل نصب على النداء، ومسلمون منادى نكرة 
  مقصودة مبني على الواو ألنه جمع مذكر سالم في محل نصب على النداء
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  :أحكام النداء
: المستحق للبناء مبنيا قبل النداء فإنه يبقى على حركة بناءه، ويقال فيهإذا كان المنادى     

يا حذاِم، يا هذا، يا : إنه مبني على ضمة مقدرة منع من ظهورها حركة البناء األصلية، مثل
  يا هذا الرجُل، يهؤالء المجتهدون: هؤالِء، ويظهر أثر ضم البناء المقدر في تابعه نحو

دا علما موصوفا بابن وال فاصل بينهما واالبن مضاف إلى العلم، إذا كان المنادى مفر  -2
جاز في المنادى بناؤه على الضم أو نصبه، نحو يا خليُل بن أحمد، ويا خليَل بن أحمد، 

) ابن(، أما ضمه فعلى أساس أنه مفرد معرفة، وأم نصبه فعلى أساس أن كلمة والفتح أولى
  زائدة وما بعدها مضاف إليه

المستحق للبناء على الضم إذا اضطر الشاعر أن ينونه جاز له ذلك سواء أكان المنادى  -3
  :مضمونا أم منصوبا كقول الشاعر

  سالم اهللا يا مطٌر عليها     ولي عليك يا مطُر السالم             
، و تعرب أي للمؤنثبد من إضافة أيها للمذكر وأيتها  إذا نودي االسم المبدوء بأل فال -4

رة مقصودة وما بعدها إما أن يكون بدال إذا كان االسم جامدا، وٕاما أن يكون نعتا منادى نك
كما يمكنك أن تتوصل إلى ندائه  .أيها الشاعر ايا أيها الرجل، ي :إذا كان االسم مشتقا، مثل

وقد خالف الكوفييون البصريين في ذه المسألة مجيزين  .1يا هذا الرجل: باسم اإلشارة بقولك
  :يا الرجل ويا الغالم مستدلين بقول الشاعر: نداء ما فيه األلف والالم، نحو

  فيا الغالمان اللذان فرا    إياكما أن تكسباني شرا         
  2ياهللا اغفر لنا وارحمنا: كما استدلوا بالقياس على قولهم في الدعاء

  علما مبدوءا بأل فال بد من حذف األداة، تقول في الجزائر يا جزائرُ إذا ناديت 
  :أحكام توابع المنادى

  :إذا كان المنادى مبنيا فتابعه على أربعة أضرب
يا أيها : نحو) أي وأية واسم اإلشارة(يجب رفعه معربا تبعا للفظ المنادى، وهو تابع  -1

  الطالُب، يا أيتها الطالبُة، وهذا الرجلُ 
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ايجب ضمه للبناء وهو البدل والمعطوف المجرد م أل، نحو يا سعيد خليل، يا سعيد م -2
  .وخليل

ما يجب نصبه تبعا لمحل المنادى وهو كل تابع أضيف مجردا من أل، نحو يا علي أبا  -3
  .الحسن، يا علي وأبا الحسن، با خليل صاحب خالد

  :والنصب تبعا لمحله وهو نوعانالرفع تبعا للفظ المنادى، : ما يجوز فيه الوجهان -4
النعت المضاف المقترن بأل، ويكون في الصفات المشتقة المضافة إلى معمولها، : األول
  .أو الحسَن الخلق. يا خالد الحسُن الخلق: مثل

يا : ما كان مفردا من نعت أو توكيد أو عطف بيان أو معطوف مقترن بأل، مثل: الثاني
الُد خالُد أو يا خالُد خالدا، يا رجُل خليٌل، أو يا رجل خليال، يا علي الكريُم أو الكريَم، يا خ

Α$t7(: علي الضيُف أو الضيَف، ومن العطف بالنصب تبعا للمحل قوله تعالى Éf≈tƒ ’Î1Íiρr& 

…çµ yètΒ u�ö� ©Ü9 $#uρ ( $̈Ψs9 r& uρ çµs9 y‰ƒ Ï‰ptø: وٕاذا كان المنادى منصوبا فتابعه دائما يكون منصوبا   1)∪⊂⊆∩ #$

  نحو يا أبا الحسن صاحبنا
 :المنادى المضاف إلى ياء المتكلم

صفة  المنادى المضاف إلى ياء المتكلم إما أن يكون اسما صحيحا، أو معتل اآلخر، أو
  :وصيغة مبالغة اسم الفاعل لكاسم الفاعل واسم المفعو 

ن المنادى اسما صحيحا غير أب وال أم فاألكثر حذف الياء كقوله إذا كا: االسم الصحيح -أ
$ÏŠ (:تعالى t7Ïè≈ tƒ Èβθà)̈?$$ sù ∩⊇∉∪(،  ويجوز إبقاؤها ساكنة أو مفتوحة، كقوله تعالى :y“ÏŠ$ t7Ïè≈ tƒ 

tÏ% ©!$# (# þθãΖtΒ#u ¨βÎ)  ÅÌö‘r& ×π yèÅ™≡ uρ }‘≈ −ƒ Î* sù Èβρß‰ç7 ôã$$ sù ∩∈∉∪ 2 والياء ألفا ، ويجوز قلب الكسرة فتحة

βr& tΑθ  :كقوله تعالى à)s? Ó§ø�tΡ 4’tAu�ô£ys≈ tƒ 4’n? tã $tΒ àMÛ§� sù ’Îû É=/Ζy_ «!$# βÎ)uρ àMΖä. z Ïϑs9 

tÌ� Ï‚≈¡¡9 $# ∩∈∉∪3  
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  يجب إثبات الياء مع فتحها نحو يا فتايَ  :االسم المعتل اآلخر -بـ 
يا : أو مفتوحة، نحوإذا كانت الصفة صحيحة اآلخر وجب إثبات الياء ساكنة  :جـ الصفة

  .مكرمْي ويا مكرميَ 
ويجوز إبقاؤها ) يا أِم، يا أبِ (أما في لفظتي أم وأب فيجوز حذف الياء وكسر الحرف األخير 

، ويجوز حذف الياء لتحل محلها التاء مكسورة )يا أبا ويا أما(، ويجوز قلب الياء ألفا )يا أبي(
يا أبه، (، ويجوز إبدال التاء هاء في الوقف )أمتَ يا أبَت ويا (، )يا أبت، يا أمتِ (أو مفتوحة 

وٕان كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى ياء المتكلم فالبد من إبقاء الياء نحو يا , )يا أمه
يا بن أم إن : فيجوز حذفها وٕاثباتها، ومنه قوله تعالى) ابن أم وان عم(كان  ابن أخي، إال إذا

الفتح على نية األلف المحذوفة التي عوضت الياء، القوم استضعفوني، قرئ بالفتح والكسر فب
  1وبالكسر على نية الياء المحذوفة

  :المنادى المستغاث
نداء من يعين من دفع بالء أو شدة، نحو يا َلألقوياء ِللضعفاء، والمطلوب منه  وه   

وال يستعمل من أحرف . اإلعانة يسمى مستغاثا، والمطلوب له اإلغاثة يسمى مستغاثا له
داء لالستغاثة إال الياء، وال يجوز حذفها وال حذف المستغاث، أما المستغاذ له فيجوز حذفه الن

  .با َلله: مثل
  :له ثالثة أوجه: أوجه المستغاث

  أن يجر بالم زائدة واجبة الفتح، كالمثال السابق -
  :أن يختم بألف زائدة لتوكيد االستغاثة، كقول الشاعر -

  نى بعد فاقوة وهوانيا يزيدا ألمل نيل عز     وغ
  :أن يبقى على حاله كقول الشاعر -

  أال يا قوُم للعجب العجيب     وللغفالت تعرض لألديب           
  2أما المستغاث له فال بد من كسر المه إذا كان مذكورا في الكالم
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، كقول )وا(الندبة نداء المتوجع عليه أو المتوجع منه، وأداة النداء فيه  :المنادى المندوب
  المتنبي، وا حر قلباه ممن قلبه شبم

  وال يجوز فيه حذف األداة وال حذف المنادى
  /له ثالثة أوجه: أوجه المنادى المندوب

  صبتاوا م: أن يختم بألف زائدة لتوكيد التوجع، مثل: الوجه األول
  أن يختم بألف زائدة وهاء السكت، مثل وا مصيبتاه: الوجه الثاني
  1وا حسينُ : أن يبقى على حاله: الوجه الثالث

  
 :إعراب الجمل

معربة إذا أولت بمفرد، راب أن يكون للكلمة المفردة، أما الجملة فتكون عاألصل في اإل    
 فتكون في محل رفع إذا أولت بمفرد مرفوع، وتكون في محل نصب إذا أولت بمفرد

منصوب، وفي محل جر إذا أولت بمفرد مجرور، أما الجمل التي ال يمكن تأويلها بمفرد فال 
  محل لها من اإلعراب

  
  :الجمل التي لها محل من اإلعراب -1

سواء أكانت خبرا لمبتدإ أم لناسخ من نواسخ الجملة االسمية، وٕاليك  :الجملة الواقعة خبرا -1
  :األمثلة

  )اهللا(جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدإ ) يغفر(، التوابيناهللا يغفر ذنوب عباده 
   )العلم(جملة اسمية في محل رفع خبر للمبتدإ  ،)فوائده جمة(العلم فوائده جمة، 

)š[ø⁄Î6 s9 $ tΒ (#θçΡ% x. tβθè=yϑ÷ètƒ ∩∉⊄∪(2،  فجملة)جملة فعلية في محل نصب خبر كان) يعملون  

)¨βÎ) ©!$# ã�Ï�øótƒ z>θçΡ—%!$# $·è‹ÏΗsd 4 … çµ̄ΡÎ) uθ èδ â‘θ à�tó ø9 $# ãΛÏm §�9 جملة فعلية في محل ) يغفر(، 3)∪⊃∋∩ #$

  .رفع خبر إن
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تكون الجملة الواقعة حاال في محل نصب، ومن شروط هذه الجملة أن  :الواقعة حاال -2
ÿρâ: ((تكون بعد معرفة مثل !% ỳ uρ öΝèδ$ t/r& [ !$ t±Ïã šχθä3ö7 tƒ ∩⊇∉∪((1 ،)جملة فعلية في  )يبكون

  .محل نصب حال
ومن شروطها أن تقع بعد نكرة، وتأتي في محل رفع أو نصب أو جر،  :الواقعة صفة -3

  :وٕاليك األمثلة
)u!% ỳ uρ ôÏΒ $ |Áø%r& ÏπuΖƒ Ï‰yϑø9 $# ×≅ã_ u‘ 4të ó¡o„ tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈tƒ (#θ ãè Î7®?$# šÎ=y™ö� ßϑø9 ) يسعى(، 2)∪⊂⊅∩ #$

  )رجل(لـــ جملة فعلية في محل رفع صفة 
  )رجال(جملة فعلية في محل نصب صفة لـــ ) يقرأ(رأيت رجال يقرأ القرآن، 

  )رجل(جملة اسمية في محل جر صفة لـــ ) أخالقه حسنة(التقيت برجل أخالقه حسنة، 
$tΑ ( :ومحلها النصب، كقوله تعالى: الواقعة مفعوال به -4 s% ’ÎoΤ Î) ß‰ö7 tã «!$# zÍ_9 s?#u |=≈tGÅ3ø9 $# 

 Í_n=yèy_ uρ $wŠÎ;tΡ ∩⊂⊃∪(3  فجملة ،)نصب مفعول به، أو  لمح مقول القول في )إني عبد اهللا

  )ظن(أظن األمة تجتمع معد التفرق، فجملة تجتمع في محل نصب مفعول به ثان لـــ : كقولك
$tΑ(: ، كقوله تعالىومحلها الجر: الواقعة مضافا إليه -5 s% ª! $# #x‹≈yδ ãΠ öθ tƒ ßìx�Ζtƒ tÏ%Ï‰≈ ¢Á9 $# 

öΝßγ è%ô‰Ï¹ 4 öΝçλ m; ×M≈ ¨Ψy_ “Ì� øg rB ÏΒ $ yγ ÏFøtrB ã�≈yγ ÷ΡF{ $# tÏ$ Î#≈ yz !$ pκ�Ïù # Y‰t/r& 4 z ÅÌ§‘ ª! $# öΝåκ÷]tã (#θ àÊ u‘uρ 

çµ÷Ζtã 4 y7 Ï9≡ sŒ ã— öθ x�ø9 $# ãΛ Ïàyè ø9 $# ∩⊇⊇∪(4  فجملة ،)وله تعالىقفي محل جر مضاف إليه، وك) ينفع :

)#sŒÎ) u !$ y_ ã� óÁtΡ «!$# ßx÷Gx�ø9 $#uρ ∩⊇∪(5 فجملة جاء نصر اهللا في محل جر مضاف إليه ،.  
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: بشرط أن تكون مقترنة بالفاء أو بإذا الفجائية، كقوله تعالى :الواقعة جوابا لشرط جازم -6
)tΒ uρ ö≅Î=ôÒ ãƒ y7 Í×̄≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβρç�Å£≈ sƒø: βÎ)uρ öΝßγ(: ، وكقوله تعالى 1)∪∇∠⊆∩ #$ ö7ÅÁ è? 8π y∞ÍhŠy™ $ yϑÎ/ 

ôM tΒ£‰s% öΝÍκ‰É‰÷ƒ r& #sŒ Î) öΝèδ tβθ äÜuΖø)tƒ ∩⊂∉∪(2 . فجملتا)في  )هم يقنطون(و) فأولئك هم الخاسرون

  ا بعد الفاءممحل جزم جواب الشرط لوقوعه
يكون كل جملة تابعة لجملة لها محل من اإلعراب : التابعة لجملة لها محل من اإلعراب -7

  :لها محل من اإلعراب، وٕاليك األمثلة
التي الواقعة ) يقرأ(محلها الرفع ألنها معطوفة على جملة ) يكتب(ويكتب، جملة محمد يقرأ 

  في محل رفع خبر
) يغني(محلها النصب ألنها معطوفة على جملة ) يصفق(كان المبتهج يغني ويصفق، فجملة 

  :الواقعة في محل نصب خبر كان -8
ال خير فيه لنفسه (فجملة  ال تعبأ برجل ال خير فيه لنفسه وأمته ال خير فيه لنفسه وأمته،

  .الثانية في محل جر ألنه توكيد لجملة قبلها وقعت في محل جر صفة) وأمته
  :الجمل التي ليس لها محل من اإلعراب -2

  :كل جملة ال يمكن تأويلها بمفرد ال يكون لها محل من اإلعراب، وعددها تسعة     
$!(: م، كقوله تعالىوهي التي تكون في بداية الكال: الجملة االبتدائية -1 ¯ΡÎ) çµ≈oΨø9 t“Ρr& ’ Îû Ï' s#ø‹ s9 

Í‘ ô‰s)ø9 $# ∩⊇∪(  

وهي التي تقع في أثناء الكالم، منقطعة عما قبلها الستئناف كالم : الجملة االستئنافية -2
,t: (جميل، كقوله تعلى n=y{ ÅV≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# š⇓ö‘ F{ $#uρ Èd, ysø9 $$ Î/ 4 4’n?≈ yès? $ £ϑtã šχθ ä.Ì�ô± ç„ ∩⊂∪(3 ،

جملة استئنافية ال محل لها من اإلعراب، وقد تكون مسبوقة ) تعالى عما يشركون( فجملة
$ ϑn=sù£$!: (االستئنافيتين، مثل بالفاء أو الواو yϑßγ9 s?#u $ [sÎ=≈ |¹ Ÿξyèy_ … çµs9 u !% x.u�à° !$ yϑŠÏù $ yϑßγ9s?#u 4 
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’ n?≈yètGsù ª!$# $ £ϑtã tβθä.Î�ô³ç„ ∩⊇⊃∪(1 وكقوله تعالى) :$ £ϑn=sù $ pκ÷Jyè|Ê uρ ôM s9$ s% Éb>u‘ ’ ÎoΤÎ) !$ pκçJ÷è|Ê uρ 4 s\Ρé& 

ª!$#uρ ÞΟn=÷ær& $ yϑÎ/ ôM yè|Êuρ }§øŠs9 uρ ã� x.©%!$# 4 s\ΡW{ $% x. ( ∩⊂∉∪(2  

 Èe≅|¹uρ: (وهي التي تقع في أثناء الكالم تعليال لما قبلها، كقوله تعالى: الجملة التعليلية -3

öΝÎγ ø‹n=tæ ( ¨βÎ) y7 s?4θ n=|¹ Ö s3y™ öΝçλ °; 3 ª!$#uρ ìì‹ Ïϑy™ íΟŠÎ=tæ ∩⊇⊃⊂∪(3 فجملة ،) إن صالتك سكن لهم

اطلب : ال محل لها من اإلعراب، وقد تقترن بفاء التعليل، مثل) صل(جملة تعليلية لجملة 
  العلم فإنه قوة للمرء

وهي التي تعترض بين شيئين متالزمين إلفادة الكالم تقوية وتسديدا : لجملة االعتراضيةا -4
ا كالمبتدإ والخبر والفعل ومرفوعه والفعل ومنصوبه والشرط وجوابه والحال وصاحبهوتحسينا، 

  :والصفة والموصوف وحرف الجر ومتعلقه والقسكم وجوابه، وٕاليك األمثلة
  تحت أقدام األمهات -أيها المسلم–الجنة 

  :قال الشاعر
  زلأسنُة قوم وال ضعاف وال ع      -والحوادث جمة–وقد أدركتني           

  اعتراضية اعترضت بين الفعل والفاعل) والحوادث جمة( فجملة 
  :وكقول آخر
  َوُبدَلْت والدهر ذو تبدل     َهْيًفا َدبوًرا بالَصبا والشمألِ            

*βÎ(: وكقوله تعالى sù öΝ©9 (#θè=yè ø�s?  s9 uρ (#θè=yè ø�s? (#θ à)̈?$$ sù u‘$ ¨Ζ9 $#  ÉL©9 $# $ yδ ßŠθè%uρ â¨$ ¨Ζ9 $# äοu‘$ yf Ås ø9 $#uρ ( 
ôN£‰Ïãé& tÌ� Ï�≈ s3ù=Ï9 ∩⊄⊆∪(4 فجملة ،)اعتراضية ال محل لها من اإلعراب وقد ) لن تفعلوا

  .اعترضت بين الشرط وجوابه
  مجتهدا -ورب الكعبة–سعيت : أما الجملة المعترضة بين الحال وصاحبها فكقولك
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…(: أما الجملة االعتراضية بين الموصوف والصفة فكقوله تعالى çµ̄ΡÎ)uρ ÒΟ |¡s)s9 öθ©9 tβθ ßϑn=÷ès? 

íΟŠÏàtã ∩∠∉∪(1  فجملة)عظيم(والصفة ) قسم(اعتراضية بين الموصوف ) لو تعلمون(  

بالفضيلة، فالجملة االعتراضية اعترضت بين حرف الجر  - أصلحك اهللا–اعتصم : أما قولهم
  .ومتعلقه

  :أما قول الشاعر
  نطقت ُبطال عليا األقارعلقد      -ما عمري علي بهين-لعمري و             

  )األقارع يالقد نطقت بطال عل(وجوابه ) لعمري(فالجملة االعتراضية اعترضت بين القسم 
ô‰s% yxn=øùr& tΒ 4’ª1( :كقوله تعالى: أو حرفي الجملة الواقعة صلة لموصول اسمي -5 t“s? ∩⊇⊆∪ 

  :وكقوله تعالىال محل لها من اإلعراب، ) من(، فجملة تزكى صلة الموصول االسمي2)
) tβθ ä9θ à)tƒ #ý øƒwΥ βr& $ oΨt7�ÅÁ è? ×οt� Í←!#yŠ 4  |¤yèsù ª!$# βr& u’ÎAù' tƒ Ëx ÷F x�ø9 $$ Î/ ÷ρr& 9� øΒ r& ôÏiΒ ÍνÏ‰ΨÏã (#θßs Î7 óÁã‹ sù 

4’ n?tã !$ tΒ (#ρ•�|  r& þ’ Îû öΝÍκÅ¦ à�Ρr& šÏΒ Ï‰≈ tΡ ∩∈⊄∪(3،  فجملة)أن(صلة الموصول الحرفي  )تصيبنا (

أْن : والموصول الحرفي هو الواقع بعد الحروف المصدرية اآلتية. ال محل لها من اإلعراب
، وهو ما أول مع صلته بالمصدر ولم يحتجّ إلى عائده 4وأن وكي وما ولو وهمزة التسوية

  5يعود إليه، لكونه حرفا والضمير ال يعود إال على األسماء
$(: وهي الجملة التي تفسر جملة قبلها، كقوله تعالى: سيريةالجملة التف -6 pκš‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# 

(#θ ãΖtΒ#u ö≅ yδ ö/ ä3—9 ßŠ r& 4’n? tã ;οt�≈ pgÏB /ä3ŠÉfΖè? ô ÏiΒ A>#x‹tã 8ΛÏ9 r& ∩⊇⊃∪ tβθ ãΖÏΒ ÷σè? «! $$Î/ Ï& Î!θ ß™u‘uρ(6 فجملة ،

  .تؤمنون تفسيرية ال محل لها من اإلعراب
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  :ثالثة أقساموالجملة التفسيرية 
  مجردة من حرف التفسير كالمثال السابق -أ

  أشرت إليه، أي أذهب: مقرونة بأي، نحو -ب
  فأوحينا إليه أن أصنع الفلك: مقرونة بأن، كقوله تعالى -ج
$$!»(: الجملة الواقعة جوابا للقسم، كقزله تعالى -7 s?uρ ¨βy‰‹ Å2V{ / ä3yϑ≈ uΖô¹r& y‰÷èt/ βr& (#θ—9 uθ è? 

tÌ� Î/ô‰ãΒ ∩∈∠∪(1  

sŒÎ) u#(: جازم كإذا ولو ولوال، كقوله تعالىالواقعة لجواب شرط غير  الجملة -8 !$ y_ ã�óÁ tΡ «!$# 

ßx÷Gx�ø9 $#uρ ∩⊇∪ |M ÷ƒ r& u‘uρ }̈ $ ¨Ψ9 $# šχθè=ä{ô‰tƒ ’ Îû ÇƒÏŠ «! $# % [`# uθ øùr& ∩⊄∪ ôxÎm7 |¡sù Ï‰ôϑpt¿2 y7 În/u‘ 

çνö� Ï�øótGó™$#uρ 4 … çµ̄ΡÎ) tβ% Ÿ2 $ R/# §θ s? ∩⊂∪ (  ، فجملة)إذا(واقعة جوابا لشرط غير جازم ) سبح(  

إذا نهضت األمة بلغت من المجد : نحو: الجملة التابعة لجملة ال محل لها من اإلعراب -9
فجملة أدركت جملة معطوفة على جملة ال محل لها من . 2الغاية، وأدركت من السؤدد النهاية

  .بلذلك فهي جملة ال محل لها من اإلعرا) بلغت(اإلعراب 
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  :قائمة المصادر والمراجع
  القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــ
  1978مكتبة لبنان بيروت، لشريف، التعريفات، ا الجرجاني -1
  ، المقدمة الجزولية، تحقيق شعبان عبد الوهاب )أبو موسى بن عبد العزيز(الجزولي  -2

   1977/محمد، مراجعة حامد أحمد نبيل وفتحي محمد أحمد جمعة، القاهرة
 ت.تحقيق محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، دابن جني، الخصائص،  -3
 2المعرفة الجامعية، األسكندرية، ط دار، والصرفي ، التطبيق النحوي )عبده(الراجحي  -4

  2000/ه1420
، 1دار ابن حزم، بيروت، ط ،والمعنى ، الجملة العربية)صالح فاضل( السامرائي – 4

  م2000/ه1421
  م1408/1988، مكتبة الخانجي، القاهرة 3"، تحقيق عبد السالم هارون، الكتاب ،سيبويه 6
عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة،ط  السيوطي، األشبه والنظائر في النحو، نحقيق -7

  ، بيروت1985/ه1406األولى، 
  م1994/ه1415مكتبة اآلداب، القاهرة، عادل خلف، نحو اللغة العربية،  -  8
  1974، دار المعارف، مصر 3ط، النحو الوافي، حسن عباس 9

، المقرب، تحقيق أحمد عبد الستار الجواري، عبد اهللا )علي بن مؤمن( ابن عصفور 10
 م المساهم، 1972/ه1392، 1الجبوري، ط

  .، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعاألجرومية،  شرف الدين يحيى ، العمريطي، -11
راجعه عبد المنعم خفاجة، منشورات  ،جامع الدروس العربية ،)مصطفى(  الغالييني -12

   م1993/ه28،1414، طالمكتبة العصرية، صيدا، بيروت
شرح الحدود في النحوـ تحقيق ) 972-899عبد اهللا بن أحمد النحوي المكي(الفاكهي  -13

  ، مكتبة وهيبة، القاهرة1993/ه1414، 1رمضان أحمد الدميري، ط
  ت.، نهضة مصر، ك19ط فؤاد نعمة، ملخص قواعد اللغة العربية، -14
يمة، ظتحقيق محمد عبد الخالق ع، المقتضب، )أبو العباس محمد بن يزيد( المبرد 15

 1994/ه1415مطابع األهرام التجارية، القاهرة، 
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 محمد أحمد برانق، النحو المنهجي،  مطبعة لجنة البيان العربي، دت 16
النحاس زهران، النحو األساسي، ف، أحمد مختار عمر، محمد يمحمد حماسة عبد اللط -17

 1997دار الفكر العربي، مدينة نصر، مصر 
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